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Изменение 170
María Irigoyen Pérez, Teresa Riera Madurell

Предложение за регламент
Съображение 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

(1) Член 174 от Договора предвижда, че 
за да засили своето икономическо, 
социално и териториално сближаване, 
Съюзът си поставя за цел да намали 
разликата между нивата на развитие на 
различните региони и изоставането на 
най-малко облагодетелстваните региони 
или острови, определени селски 
райони, районите, засегнати от 
индустриалния преход, и региони, които 
са засегнати от сериозни и постоянни 
неблагоприятни природни или 
демографски условия. Член 175 от 
Договора изисква Съюзът да подкрепя 
осъществяването на тези цели чрез 
действията, които предприема 
посредством Европейския фонд за 
ориентиране и гарантиране на селското 
стопанство — секция „Ориентиране“, 
Европейския социален фонд, 
Европейския фонд за регионално 
развитие, Европейската инвестиционна 
банка и други инструменти.

(1) Член 174 от Договора предвижда, че 
за да засили своето икономическо, 
социално и териториално сближаване, 
Съюзът си поставя за цел да намали 
разликата между нивата на развитие на 
различните региони и изоставането на 
най-малко облагодетелстваните 
региони, определени селски райони, 
районите, засегнати от индустриалния 
преход, и региони, които са засегнати от 
сериозни и постоянни неблагоприятни 
природни или демографски условия 
като най-северните региони с много 
ниска гъстота на населението и 
островните, трансграничните и 
планинските региони. Освен това, с 
цел максималното увеличаване на 
ефикасността на помощите, следва, 
когато е целесъобразно, да се вземат 
предвид необлагодетелстваните 
градски райони и отдалечените 
гранични градове. Член 175 от Договора 
изисква Съюзът да подкрепя 
осъществяването на тези цели чрез 
действията, които предприема 
посредством Европейския фонд за 
ориентиране и гарантиране на селското 
стопанство — секция „Ориентиране“, 
Европейския социален фонд, 
Европейския фонд за регионално 
развитие, Европейската инвестиционна 
банка и други инструменти.

Or. es

Обосновка

Необходимо е да се вземат предвид в еднаква степен както регионите, включени в 
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член 174, така и необлагодетелстваните градски райони, селски райони в упадък и 
отдалечените гранични градове.

Изменение 171
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Nikos Chrysogelos, Karima Delli, Ana Miranda, 
Jean-Paul Besset, Catherine Grèze

Предложение за регламент
Съображение 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

(1) Член 174 от Договора предвижда, че
за да засили своето икономическо, 
социално и териториално сближаване, 
Съюзът си поставя за цел да намали 
разликата между нивата на развитие на 
различните региони и изоставането на 
най-малко облагодетелстваните региони 
или острови, определени селски райони, 
районите, засегнати от индустриалния 
преход, и региони, които са засегнати от 
сериозни и постоянни неблагоприятни 
природни или демографски условия. 
Член 175 от Договора изисква Съюзът 
да подкрепя осъществяването на тези 
цели чрез действията, които предприема 
посредством Европейския фонд за 
ориентиране и гарантиране на селското 
стопанство — секция „Ориентиране“, 
Европейския социален фонд, 
Европейския фонд за регионално 
развитие, Европейската инвестиционна 
банка и други инструменти.

(1) Член 174 от Договора предвижда, че 
за да засили своето икономическо, 
социално и териториално сближаване, 
Съюзът си поставя за цел да намали 
разликата между нивата на развитие на 
различните региони и изоставането на 
най-малко облагодетелстваните региони 
или острови, като се обръща 
специално внимание на селските
райони, районите, засегнати от 
индустриалния преход, и региони, които 
са засегнати от сериозни и постоянни 
неблагоприятни природни или 
демографски условия, като най-
северните региони с много ниска 
гъстота на населението и 
островните, трансграничните и 
планинските региони. Член 175 от 
Договора изисква Съюзът да подкрепя 
осъществяването на тези цели чрез 
действията, които предприема 
посредством Европейския фонд за 
ориентиране и гарантиране на селското 
стопанство — секция „Ориентиране“, 
Европейския социален фонд, 
Европейския фонд за регионално 
развитие, Европейската инвестиционна 
банка и други инструменти.

Or. en
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Изменение 172
Giommaria Uggias, Ramona Nicole Mănescu, Vincenzo Iovine, Vilja Savisaar-Toomast

Предложение за регламент
Съображение 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

(1) Член 174 от Договора предвижда, че 
за да засили своето икономическо, 
социално и териториално сближаване, 
Съюзът си поставя за цел да намали 
разликата между нивата на развитие на 
различните региони и изоставането на 
най-малко облагодетелстваните региони 
или острови, определени селски
райони, районите, засегнати от 
индустриалния преход, и региони, които 
са засегнати от сериозни и постоянни 
неблагоприятни природни или 
демографски условия. Член 175 от 
Договора изисква Съюзът да подкрепя 
осъществяването на тези цели чрез 
действията, които предприема
посредством Европейския фонд за 
ориентиране и гарантиране на селското 
стопанство — секция „Ориентиране“, 
Европейския социален фонд, 
Европейския фонд за регионално 
развитие, Европейската инвестиционна 
банка и други инструменти.

(1) Член 174 от Договора предвижда, че 
за да засили своето икономическо, 
социално и териториално сближаване, 
Съюзът си поставя за цел да намали 
разликата между нивата на развитие на 
различните региони и изоставането на 
най-малко облагодетелстваните 
региони. Измежду засегнатите 
региони специално внимание се 
обръща на селските райони, районите, 
засегнати от индустриалния преход, и 
региони, които са засегнати от сериозни 
и постоянни неблагоприятни природни 
или демографски условия, като най-
северните региони с много ниска 
гъстота на населението и 
островните, трансграничните и 
планинските региони. Член 175 от 
Договора изисква Съюзът да подкрепя 
осъществяването на тези цели чрез 
действията, които предприема 
посредством Европейския фонд за 
ориентиране и гарантиране на селското 
стопанство — секция „Ориентиране“, 
Европейския социален фонд, 
Европейския фонд за регионално 
развитие, Европейската инвестиционна 
банка и други инструменти.

Or. en

Изменение 173
Rodi Kratsa-Tsagaropoulou

Предложение за регламент
Съображение 1
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Текст, предложен от Комисията Изменение

(1) Член 174 от Договора предвижда, че 
за да засили своето икономическо, 
социално и териториално сближаване, 
Съюзът си поставя за цел да намали 
разликата между нивата на развитие на 
различните региони и изоставането на 
най-малко облагодетелстваните региони 
или острови, определени селски
райони, районите, засегнати от 
индустриалния преход, и региони, които 
са засегнати от сериозни и постоянни 
неблагоприятни природни или 
демографски условия. Член 175 от 
Договора изисква Съюзът да подкрепя 
осъществяването на тези цели чрез 
действията, които предприема 
посредством Европейския фонд за 
ориентиране и гарантиране на селското 
стопанство — секция „Ориентиране“, 
Европейския социален фонд, 
Европейския фонд за регионално 
развитие, Европейската инвестиционна 
банка и други инструменти.

(1) Член 174 от Договора предвижда, че 
за да засили своето икономическо, 
социално и териториално сближаване, 
Съюзът си поставя за цел да намали 
разликата между нивата на развитие на 
различните региони и изоставането на 
най-малко облагодетелстваните 
региони. Измежду тези региони 
специално внимание трябва да се 
отделя на селските райони, районите, 
засегнати от индустриалния преход, и 
региони, които са засегнати от сериозни 
и постоянни неблагоприятни природни 
или демографски условия като 
островните региони. Член 175 от 
Договора изисква Съюзът да подкрепя 
осъществяването на тези цели чрез 
действията, които предприема 
посредством Европейския фонд за 
ориентиране и гарантиране на селското 
стопанство — секция „Ориентиране“, 
Европейския социален фонд, 
Европейския фонд за регионално 
развитие, Европейската инвестиционна 
банка и други инструменти.

Or. fr

Изменение 174
Cornelia Ernst, Younous Omarjee

Предложение за регламент
Съображение 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

(2) В съответствие със заключенията на 
Европейския съвет от 17 юни 2010 г., с 
които беше приета стратегията на 
Съюза за интелигентен, устойчив и 
приобщаващ растеж, Съюзът и 
държавите членки следва да осъществят 
постигането на интелигентен, устойчив 

(2) В съответствие със заключенията на 
Европейския съвет от 17 юни 2010 г., с 
които беше приета стратегията на 
Съюза за интелигентен, устойчив и 
приобщаващ растеж, Съюзът и 
държавите членки следва да осъществят 
постигането на интелигентен, устойчив 
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и приобщаващ растеж, като 
същевременно насърчават 
хармоничното развитие на Съюза и 
намаляват регионалните различия.

и приобщаващ растеж, като 
същевременно насърчават 
хармоничното развитие на Съюза и 
намаляват регионалните различия. 
Политиката на сближаване играе 
водеща роля за постигането на 
целите на „Европа 2020“ и една 
стабилна, независима политика на 
сближаване е предпоставка за 
успешно прилагане на тази 
стратегия;

Or. en

Изменение 175
Ramona Nicole Mănescu

Предложение за регламент
Съображение 2а (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(2а) Структурните фондове трябва 
да отразяват в своя дизайн и 
изпълнение приоритетите и 
принципите на „Small Business Act“ за 
Европа, по-специално принципа 
„Мисли първо за малките“;

Or. en

Изменение 176
Rosa Estaràs Ferragut, Veronica Lope Fontagné

Предложение за регламент
Съображение 2a (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(2а) Като има предвид, че в 
извънредна ситуация на криза, като 
тази, която разтърси Съюза през 
2008 г., данните, които се използват 
за определяне на категориите и 
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разпределяне на помощите за 
сближаване между регионите и 
държавите членки могат да не 
отразяват точно икономическото и 
социалното въздействие върху тях; 
счита за необходимо да се извърши 
преглед или модулация на тези данни, 
за да бъдат приспособени към 
реалното равнище на сближаване, в 
което се намират регионите, най-
късно до две години от началото на 
периода на прилагане.

Or. es

Изменение 177
Nuno Teixeira

Предложение за регламент
Съображение 5

Текст, предложен от Комисията Изменение

(5) Най-отдалечените региони следва да 
се ползват от специални мерки и 
допълнително финансиране, което да 
компенсира неблагоприятните условия, 
причинени от факторите, посочени в 
член 349 от Договора.

(5) Най-отдалечените региони следва да 
се ползват от специални мерки и 
допълнително финансиране, което да 
компенсира неблагоприятните условия, 
причинени от факторите, посочени в 
член 349 от Договора, по-конкретно 
отдалечеността, островния 
характер, малката площ, трудния 
релеф и климат и икономическата им 
зависимост от малък брой 
производства – фактори, чиято 
дълготрайност и съчетаване се 
отразяват тежко на тяхното 
икономическо и социално развитие.

Or. pt

Обосновка

Добавена информация, налична в член 349 от Договора, която поради специфичния си 
характер е важно да присъства в общата стратегическа рамка.
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Изменение 178
María Irigoyen Pérez, Juan Fernando López Aguilar

Предложение за регламент
Съображение 5

Текст, предложен от Комисията Изменение

(5) Най-отдалечените региони следва да 
се ползват от специални мерки и 
допълнително финансиране, което да 
компенсира неблагоприятните условия, 
причинени от факторите, посочени в 
член 349 от Договора.

(5) Най-отдалечените региони следва да 
се ползват от специални мерки и 
достатъчно допълнително 
финансиране, което да вземе предвид 
структурната социална и 
икономическа обстановка и да 
компенсира неблагоприятните условия, 
причинени от факторите, посочени в 
член 349 от Договора.

Or. es

Обосновка

Съгласно дефиницията в член 349 най-отдалечените региони се характеризират с 
набор от фактори с постоянен характер, чиято продължителност и комбинацията 
от тях затрудняват и сериозно застрашават развитието на тези региони. 
Необходимо е третирането им поне да наподобява това през периода 2007–2013 г.

Изменение 179
Younous Omarjee, Cornelia Ernst, Patrice Tirolien, Juan Fernando López Aguilar, 
Maurice Ponga

Предложение за регламент
Съображение 5

Текст, предложен от Комисията Изменение

(5) Най-отдалечените региони следва да 
се ползват от специални мерки и 
допълнително финансиране, което да 
компенсира неблагоприятните условия, 
причинени от факторите, посочени в 
член 349 от Договора.

(5) Най-отдалечените региони следва да 
се ползват от специални адаптирани
мерки, както и от допълнително 
финансиране, което да компенсира 
неблагоприятните условия, причинени 
от факторите, посочени в член 349 от 
Договора

Or. fr
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Изменение 180
Richard Seeber

Предложение за регламент
Съображение 5а (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(5a) Региони, които поради своето 
географско положение са изправени 
пред особени предизвикателства, 
като например планинските райони, 
следва да се ползват от специални 
мерки и достатъчно финансиране, 
което да компенсира 
неблагоприятните условия, 
причинени от тяхното географско 
положение;

Or. de

Обосновка

Поради природните си особености планинските райони са изправени пред специфични 
предизвикателства. Те трябва да се борят с многообразни проблеми като например 
обезлюдяването и неблагоприятните икономически условия. Следователно тук е 
особено необходим интегриран подход в подпомагането посредством структурни 
фондове.

Изменение 181
Younous Omarjee, Cornelia Ernst

Предложение за регламент
Съображение 8

Текст, предложен от Комисията Изменение

(8) Съгласно член 317 от Договора и в 
контекста на споделеното управление 
следва да бъдат уточнени условията, 
които позволяват на Комисията да 
упражнява отговорностите си за 
изпълнение на общия бюджет на 
Европейския съюз, както и да бъдат 

(8) Съгласно член 317 от Договора и в 
контекста на споделеното управление 
следва да бъдат уточнени условията, 
които позволяват на Комисията да 
упражнява отговорностите си за 
изпълнение на общия бюджет на 
Европейския съюз, както и да бъдат 
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изяснени отговорностите за 
сътрудничество с държавите членки. 
Тези условия следва да позволят на 
Комисията да получи гаранции, че 
държавите членки използват фондовете 
по ОСР законосъобразно и без 
нередности и в съответствие с принципа 
на доброто финансово управление по 
смисъла на Регламент (ЕО, Евратом) 
№ 1605/2002 на Съвета от 25 юни 2002 
г. относно Финансовия регламент, 
приложим за общия бюджет на 
Европейските общности. Държавите 
членки и определените от тях за целта 
структури следва да отговарят за 
изпълнението на програмите на 
съответното териториално ниво в 
съответствие с институционалната, 
правната и финансовата рамка на 
държавата членка. Тези разпоредби 
гарантират също така, че се обръща 
внимание на необходимостта да се 
гарантира комплементарността и 
съгласуваността на интервенциите на 
Съюза, пропорционалността на 
административната уредба и 
намаляването на административната 
тежест на бенефициерите на фондовете 
по ОСР.

изяснени отговорностите за 
сътрудничество с държавите членки, 
както и с избраните местни и 
регионални органи. Тези условия 
следва да позволят на Комисията да 
получи гаранции, че държавите членки 
и избраните местни и регионални 
органи използват фондовете по ОСР 
законосъобразно и без нередности и в 
съответствие с принципа на доброто 
финансово управление по смисъла на 
Регламент (ЕО, Евратом) № 1605/2002 
на Съвета от 25 юни 2002 г. относно 
Финансовия регламент, приложим за 
общия бюджет на Европейските 
общности. Държавите членки, 
избраните местни и регионални 
органи и определените от тях за целта 
структури следва да отговарят за 
изпълнението на програмите на 
съответното териториално ниво в 
съответствие с институционалната, 
правната и финансовата рамка на 
държавата членка. Тези разпоредби 
гарантират също така, че се обръща 
внимание на необходимостта да се 
гарантира комплементарността и 
съгласуваността на интервенциите на 
Съюза, пропорционалността на 
административната уредба и 
намаляването на административната 
тежест на бенефициерите на фондовете 
по ОСР.

Or. fr

Изменение 182
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Nikos Chrysogelos, Karima Delli, Ana Miranda, 
Jean-Paul Besset, Catherine Grèze

Предложение за регламент
Съображение 9

Текст, предложен от Комисията Изменение

(9) За договора за партньорство и (9) За договора за партньорство и 
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съответно за всяка отделна програма 
държавата членка следва да организира 
партньорство с представители на 
компетентните регионални, местни, 
градски и други публични органи, 
икономическите и социалните 
партньори и структурите, 
представляващи гражданското 
общество, включително партньорите от 
областта на околната среда, 
неправителствените организации и
организациите, отговарящи за 
утвърждаване на равенството и 
недискриминацията. Целта на това 
партньорство е да се спази принципът 
на многостепенното управление, да се 
гарантира ангажираност на 
заинтересованите страни с планираните 
интервенции и да се използват опитът и 
специфичното ноу-хау, което 
притежават съответните действащи 
лица. Комисията следва да бъде 
оправомощена да приема делегирани 
актове, с които да уреди кодекс на 
поведение с цел да гарантира 
последователното привличане на 
партньорите в подготовката, 
изпълнението, мониторинга и оценката 
на договорите за партньорство и 
програмите.

съответно за всяка отделна програма 
държавата членка следва да организира 
партньорство с представители на 
компетентните регионални, местни, 
градски и други публични органи, 
икономическите и социалните 
партньори и структурите, 
представляващи гражданското 
общество, включително партньорите от 
областта на околната среда, 
неправителствените организации,
организациите, отговарящи за 
утвърждаване на равенството между 
половете и недискриминацията, както 
и неправителствените организации, 
насърчаващи социалното 
приобщаване, и организациите, 
активни в областта на културата, 
образованието и политиката за 
младежта. Следва да се обърне 
конкретно внимание на групите, 
които могат да бъдат повлияни от 
програмите или е възможно да 
срещат затруднения при оказване на 
въздействие върху тези програми.
Сътрудничеството с партньорите 
следва да е съобразено с най-добрите 
практики. Всяка държава членка 
следва да гарантира адекватно 
равнище на техническа помощ с цел 
улесняване на тяхното включване и 
участие във всички етапи на процеса 
на програмиране. Целта на това 
партньорство е да се спази принципът 
на многостепенното управление, да се 
гарантира ангажираност на 
заинтересованите страни с планираните 
интервенции и да се използват опитът и 
специфичното ноу-хау, което 
притежават съответните действащи 
лица. Поради това, партньорите 
следва да представляват различните 
териториални равнища в 
съответствие с институционалната 
структура на държавите членки.
Партньорите следва да избират и 
назначават свои членове, които да ги 
представляват в мониторинговия 
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комитет. Комисията следва да бъде 
оправомощена да приема делегирани 
актове, с които да уреди кодекс на 
поведение с цел да гарантира 
последователното привличане на 
партньорите в подготовката, 
изпълнението, мониторинга и оценката 
на договорите за партньорство и 
програмите.

Or. en

Изменение 183
Peter Simon

Предложение за регламент
Съображение 9

Текст, предложен от Комисията Изменение

(9) За договора за партньорство и 
съответно за всяка отделна програма 
държавата членка следва да организира 
партньорство с представители на
компетентните регионални, местни,
градски и други публични органи, 
икономическите и социалните 
партньори и структурите, 
представляващи гражданското 
общество, включително партньорите от 
областта на околната среда, 
неправителствените организации и 
организациите, отговарящи за 
утвърждаване на равенството и 
недискриминацията. Целта на това 
партньорство е да се спази принципът 
на многостепенното управление, да се 
гарантира ангажираност на 
заинтересованите страни с планираните 
интервенции и да се използват опитът и 
специфичното ноу-хау, което 
притежават съответните действащи 
лица. Комисията следва да бъде 
оправомощена да приема делегирани 
актове, с които да уреди кодекс на 
поведение с цел да гарантира 

(9) За договаряне на партньорство и 
съответно за всяка отделна програма 
държавата членка следва посредством 
сключване на договор за партньорство 
да организира партньорство с
компетентните регионални, местни и
градски публични органи. Държавите 
членки работят съгласно своята 
институционална, правна и 
финансова рамка в сътрудничество и
с икономическите и социалните 
партньори, както и с другите органи и 
структури, представляващи
гражданското общество, включително 
партньорите от областта на околната 
среда, неправителствените организации 
и организациите, отговарящи за 
утвърждаване на равенството и 
недискриминацията. Целта на това 
партньорство е да се спази принципът 
на многостепенното управление, да се 
гарантира ангажираност на 
заинтересованите страни с планираните 
интервенции и да се използват опитът и 
специфичното ноу-хау, което 
притежават съответните действащи 
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последователното привличане на 
партньорите в подготовката, 
изпълнението, мониторинга и оценката 
на договорите за партньорство и 
програмите.

лица. Комисията следва да бъде 
оправомощена да приема делегирани 
актове, с които да уреди кодекс на 
поведение с цел да гарантира 
последователното привличане на 
партньорите в подготовката, 
изпълнението, мониторинга и оценката 
на договорите за партньорство и 
програмите.

Or. de

Обосновка

Поради значението на градовете за успеха на политиката на сближаване, във връзка с 
договорите за партньорство, наред с регионалните и местни публични органи, за 
яснота отделно следва да се споменат и градските.

Изменение 184
Rosa Estaràs Ferragut, Veronica Lope Fontagné

Предложение за регламент
Съображение 9

Текст, предложен от Комисията Изменение

(9) За договора за партньорство и 
съответно за всяка отделна програма 
държавата членка следва да организира 
партньорство с представители на 
компетентните регионални, местни, 
градски и други публични органи, 
икономическите и социалните 
партньори и структурите, 
представляващи гражданското 
общество, включително партньорите от 
областта на околната среда, 
неправителствените организации и 
организациите, отговарящи за 
утвърждаване на равенството и 
недискриминацията. Целта на това 
партньорство е да се спази принципът 
на многостепенното управление, да се 
гарантира ангажираност на 
заинтересованите страни с планираните 
интервенции и да се използват опитът и 

(9) За договора за партньорство и 
съответно за всяка отделна програма 
държавата членка следва да организира 
партньорство с представители на 
компетентните регионални, местни, 
градски и други публични органи, 
икономическите и социалните 
партньори и структурите, 
представляващи гражданското 
общество, включително партньорите от 
областта на околната среда, 
неправителствените организации и 
организациите, отговарящи за 
утвърждаване на равенството и 
недискриминацията. Целта на това 
партньорство е да се спази принципът 
на многостепенното управление, да се 
гарантира ангажираност на 
заинтересованите страни с планираните 
интервенции и да се използват опитът и 
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специфичното ноу-хау, което 
притежават съответните действащи 
лица. Комисията следва да бъде 
оправомощена да приема делегирани 
актове, с които да уреди кодекс на 
поведение с цел да гарантира 
последователното привличане на 
партньорите в подготовката, 
изпълнението, мониторинга и 
оценката на договорите за 
партньорство и програмите.

специфичното ноу-хау, което 
притежават съответните действащи 
лица.

Or. es

Обосновка

Създаването на кодекс на поведение подкопава принципа на многостепенно 
управление. Считаме, че всяка държава членка следва сама да решава как да включва 
участниците в зависимост от нейната собствена политическа, социална и 
икономическа структура. Освен това вече съществуват достатъчно насоки и 
ръководства в областта на политиката на сближаване.

Изменение 185
Hermann Winkler

Предложение за регламент
Съображение 9

Текст, предложен от Комисията Изменение

(9) За договора за партньорство и 
съответно за всяка отделна програма 
държавата членка следва да организира 
партньорство с представители на 
компетентните регионални, местни, 
градски и други публични органи, 
икономическите и социалните 
партньори и структурите, 
представляващи гражданското 
общество, включително партньорите от 
областта на околната среда, 
неправителствените организации и 
организациите, отговарящи за 
утвърждаване на равенството и 
недискриминацията. Целта на това 
партньорство е да се спази принципът 

(9) За договора за партньорство и 
съответно за всяка отделна програма 
държавата членка следва да организира 
в рамките на конституционните, 
правните и финансови условия 
партньорство с представители на 
компетентните регионални, местни, 
градски и други публични органи, 
икономическите и социалните 
партньори и структурите, 
представляващи гражданското 
общество, включително партньорите от 
областта на околната среда, църквите, 
неправителствените организации и 
организациите, отговарящи за 
утвърждаване на равенството и 
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на многостепенното управление, да се 
гарантира ангажираност на 
заинтересованите страни с планираните 
интервенции и да се използват опитът и 
специфичното ноу-хау, което 
притежават съответните действащи 
лица. Комисията следва да бъде 
оправомощена да приема делегирани 
актове, с които да уреди кодекс на 
поведение с цел да гарантира 
последователното привличане на 
партньорите в подготовката, 
изпълнението, мониторинга и оценката 
на договорите за партньорство и 
програмите.

недискриминацията. Целта на това 
партньорство е да се спази принципът 
на многостепенното управление, да се 
гарантира ангажираност на 
заинтересованите страни с планираните 
интервенции и да се използват опитът и 
специфичното ноу-хау, което 
притежават съответните действащи 
лица. Комисията следва да бъде 
оправомощена да приема делегирани 
актове, с които да уреди кодекс на 
поведение с цел да гарантира 
последователното привличане на 
партньорите в подготовката, 
изпълнението, мониторинга и оценката 
на договорите за партньорство и 
програмите.

Or. de

Изменение 186
Ramona Nicole Mănescu

Предложение за регламент
Съображение 9

Текст, предложен от Комисията Изменение

(9) За договора за партньорство и 
съответно за всяка отделна програма 
държавата членка следва да организира 
партньорство с представители на 
компетентните регионални, местни, 
градски и други публични органи, 
икономическите и социалните 
партньори и структурите, 
представляващи гражданското 
общество, включително партньорите от 
областта на околната среда, 
неправителствените организации и 
организациите, отговарящи за 
утвърждаване на равенството и 
недискриминацията. Целта на това 
партньорство е да се спази принципът 
на многостепенното управление, да се 
гарантира ангажираност на 

(9) За договора за партньорство и 
съответно за всяка отделна програма 
държавата членка следва да организира 
партньорство с представители на 
компетентните регионални, местни, 
градски и други публични органи, 
икономическите и социалните 
партньори и структурите, 
представляващи гражданското 
общество, включително партньорите от 
областта на околната среда, 
неправителствените организации и 
организациите, отговарящи за 
утвърждаване на равенството и 
недискриминацията, въз основа на 
своята национална програма за 
реформа. Целта на това партньорство е 
да се спази принципът на 
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заинтересованите страни с планираните 
интервенции и да се използват опитът и 
специфичното ноу-хау, което 
притежават съответните действащи 
лица. Комисията следва да бъде 
оправомощена да приема делегирани 
актове, с които да уреди кодекс на 
поведение с цел да гарантира
последователното привличане на 
партньорите в подготовката, 
изпълнението, мониторинга и оценката 
на договорите за партньорство и 
програмите.

многостепенното управление, да се 
гарантира ангажираност на 
заинтересованите страни с планираните 
интервенции и да се използват опитът и 
специфичното ноу-хау, което 
притежават съответните действащи 
лица. Държавите членки следва да 
гарантират последователното 
привличане на партньорите в 
подготовката, изпълнението, 
мониторинга и оценката на договорите 
за партньорство и програмите.

Or. en

Изменение 187
Cornelia Ernst

Предложение за регламент
Съображение 9

Текст, предложен от Комисията Изменение

(9) За договора за партньорство и 
съответно за всяка отделна програма 
държавата членка следва да организира 
партньорство с представители на 
компетентните регионални, местни, 
градски и други публични органи, 
икономическите и социалните 
партньори и структурите, 
представляващи гражданското 
общество, включително партньорите от 
областта на околната среда, 
неправителствените организации и 
организациите, отговарящи за 
утвърждаване на равенството и 
недискриминацията. Целта на това 
партньорство е да се спази принципът 
на многостепенното управление, да се 
гарантира ангажираност на 
заинтересованите страни с планираните 
интервенции и да се използват опитът и 
специфичното ноу-хау, което 
притежават съответните действащи 

(9) За договора за партньорство и 
съответно за всяка програма дадената 
държава членка организира
партньорство чрез сключване на 
споразумение за партньорство с 
компетентните регионални и местни 
органи и икономически и социални 
партньори. Държавите членки също 
така си сътрудничат, в 
съответствие с тяхната 
институционална, правна и 
финансова уредба, с представители на 
компетентните регионални, местни, 
градски и други публични органи, 
икономическите и социалните 
партньори и структурите, 
представляващи гражданското 
общество, включително партньорите от 
областта на околната среда, 
неправителствените организации и 
организациите, отговарящи за 
утвърждаване на равенството и 
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лица. Комисията следва да бъде 
оправомощена да приема делегирани 
актове, с които да уреди кодекс на 
поведение с цел да гарантира 
последователното привличане на 
партньорите в подготовката, 
изпълнението, мониторинга и оценката 
на договорите за партньорство и 
програмите.

недискриминацията. Целта на това 
партньорство е да се спази принципът 
на многостепенното управление, да се 
гарантира ангажираност на 
заинтересованите страни с планираните 
интервенции и да се използват опитът и 
специфичното ноу-хау, което 
притежават съответните действащи 
лица. Комисията следва да бъде 
оправомощена да приема делегирани 
актове, с които да уреди кодекс на 
поведение с цел да гарантира 
последователното привличане на 
партньорите в подготовката, 
изпълнението, мониторинга и оценката 
на договорите за партньорство и 
програмите.

Or. en

Изменение 188
László Surján

Предложение за регламент
Съображение 9

Текст, предложен от Комисията Изменение

(9) За договора за партньорство и 
съответно за всяка отделна програма 
държавата членка следва да организира 
партньорство с представители на 
компетентните регионални, местни, 
градски и други публични органи, 
икономическите и социалните 
партньори и структурите, 
представляващи гражданското 
общество, включително партньорите от 
областта на околната среда, 
неправителствените организации и 
организациите, отговарящи за 
утвърждаване на равенството и 
недискриминацията. Целта на това 
партньорство е да се спази принципът 
на многостепенното управление, да се 
гарантира ангажираност на 

(9) За договора за партньорство и 
съответно за всяка отделна програма 
държавата членка следва да организира 
партньорство във възможно най-ранен 
етап с представители на компетентните 
регионални, местни, градски и други 
публични органи, икономическите и 
социалните партньори и структурите, 
представляващи гражданското 
общество, включително партньорите от 
областта на околната среда, 
неправителствените организации и 
организациите, отговарящи за 
утвърждаване на равенството и 
недискриминацията. Целта на това 
партньорство е да се спази принципът 
на многостепенното управление, да се 
гарантира ангажираност на 
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заинтересованите страни с планираните 
интервенции и да се използват опитът и 
специфичното ноу-хау, което 
притежават съответните действащи 
лица. Комисията следва да бъде 
оправомощена да приема делегирани 
актове, с които да уреди кодекс на 
поведение с цел да гарантира 
последователното привличане на 
партньорите в подготовката, 
изпълнението, мониторинга и оценката 
на договорите за партньорство и 
програмите.

заинтересованите страни с планираните 
интервенции и да се използват опитът и 
специфичното ноу-хау, което 
притежават съответните действащи 
лица. Комисията следва да бъде 
оправомощена да приема делегирани 
актове, с които да уреди кодекс на 
поведение с цел да гарантира 
последователното привличане на 
партньорите в подготовката, 
изпълнението, мониторинга и оценката 
на договорите за партньорство и 
програмите.

Or. en

Изменение 189
Younous Omarjee

Предложение за регламент
Съображение 9

Текст, предложен от Комисията Изменение

(9) За договора за партньорство и 
съответно за всяка отделна програма 
държавата членка следва да организира 
партньорство с представители на
компетентните регионални, местни, 
градски и други публични органи, 
икономическите и социалните 
партньори и структурите, 
представляващи гражданското 
общество, включително партньорите от 
областта на околната среда, 
неправителствените организации и 
организациите, отговарящи за 
утвърждаване на равенството и 
недискриминацията. Целта на това 
партньорство е да се спази принципът 
на многостепенното управление, да се 
гарантира ангажираност на 
заинтересованите страни с планираните 
интервенции и да се използват опитът и 
специфичното ноу-хау, което 
притежават съответните действащи 

(9) За договора за партньорство и 
съответно за всяка отделна програма 
държавата членка и избраните
регионални и местни органи следва да
организират партньорство с другите 
компетентни публични органи, 
икономическите и социалните 
партньори и структурите, 
представляващи гражданското 
общество, включително партньорите от 
областта на околната среда, 
неправителствените организации и 
организациите, отговарящи за 
утвърждаване на равенството и 
недискриминацията. Целта на това 
партньорство е да се спази принципът 
на многостепенното управление, да се 
гарантира ангажираност на 
заинтересованите страни с планираните 
интервенции и да се използват опитът и 
специфичното ноу-хау, което 
притежават съответните действащи 
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лица. Комисията следва да бъде 
оправомощена да приема делегирани 
актове, с които да уреди кодекс на 
поведение с цел да гарантира 
последователното привличане на 
партньорите в подготовката, 
изпълнението, мониторинга и оценката 
на договорите за партньорство и 
програмите.

лица. Комисията следва да бъде 
оправомощена да приема делегирани 
актове, с които да уреди кодекс на 
поведение с цел да гарантира 
последователното привличане на 
партньорите в подготовката, 
изпълнението, мониторинга и оценката 
на договорите за партньорство и 
програмите.

Or. fr

Изменение 190
Tamás Deutsch

Предложение за регламент
Съображение 9

Текст, предложен от Комисията Изменение

(9) За договора за партньорство и 
съответно за всяка отделна програма 
държавата членка следва да организира 
партньорство с представители на
компетентните регионални, местни, 
градски и други публични органи, 
икономическите и социалните 
партньори и структурите, 
представляващи гражданското 
общество, включително партньорите от 
областта на околната среда, 
неправителствените организации и 
организациите, отговарящи за 
утвърждаване на равенството и 
недискриминацията. Целта на това 
партньорство е да се спази принципът 
на многостепенното управление, да се 
гарантира ангажираност на 
заинтересованите страни с планираните 
интервенции и да се използват опитът и 
специфичното ноу-хау, което 
притежават съответните действащи 
лица. Комисията следва да бъде 
оправомощена да приема делегирани 
актове, с които да уреди кодекс на 
поведение с цел да гарантира 

(9) За споразумението за партньорство 
и съответно за всяка програма дадената 
държава членка организира 
партньорство чрез сключване на 
споразумение за партньорство с 
компетентните регионални и местни 
органи. Държавите членки следва 
също така да си сътрудничат, в 
съответствие със своята
институционална, правна и
финансова уредба, с икономическите и 
социалните партньори, други 
публични органи и структурите, 
представляващи гражданското 
общество, включително партньорите от 
областта на околната среда, 
неправителствените организации и 
организациите, отговарящи за 
утвърждаване на равенството и 
недискриминацията. Целта на това 
партньорство е да се спази принципът 
на многостепенното управление, да се 
гарантира ангажираност на 
заинтересованите страни с планираните 
интервенции и да се използват опитът и 
специфичното ноу-хау, което 



AM\903190BG.doc 21/197 PE489.656v01-00

BG

последователното привличане на 
партньорите в подготовката, 
изпълнението, мониторинга и оценката 
на договорите за партньорство и 
програмите.

притежават съответните действащи 
лица. Комисията следва да бъде 
оправомощена да приема делегирани 
актове, с които да уреди кодекс на 
поведение с цел да гарантира 
последователното привличане на 
партньорите в подготовката, 
изпълнението, мониторинга и оценката 
на споразуменията за партньорство и 
програмите.

(Изменението „споразумение за 
партньорство“ се прилага в целия 
текст).

Or. en

Изменение 191
Mojca Kleva

Предложение за регламент
Съображение 9

Текст, предложен от Комисията Изменение

(9) За договора за партньорство и 
съответно за всяка отделна програма 
държавата членка следва да организира 
партньорство с представители на 
компетентните регионални, местни, 
градски и други публични органи, 
икономическите и социалните 
партньори и структурите, 
представляващи гражданското 
общество, включително партньорите от 
областта на околната среда, 
неправителствените организации и 
организациите, отговарящи за 
утвърждаване на равенството и 
недискриминацията. Целта на това 
партньорство е да се спази принципът 
на многостепенното управление, да се 
гарантира ангажираност на 
заинтересованите страни с планираните
интервенции и да се използват опитът и 
специфичното ноу-хау, което 

(9) За договора за партньорство и 
съответно за всяка отделна програма 
държавата членка следва да организира 
партньорство с представители на 
компетентните регионални, местни, 
градски и други публични органи, 
икономическите и социалните 
партньори и структурите, 
представляващи гражданското 
общество, включително партньорите от 
областта на околната среда, 
неправителствените организации, 
женски организации и организациите, 
отговарящи за утвърждаване на 
равенството и недискриминацията. 
Целта на това партньорство е да се 
спази принципът на многостепенното 
управление, да се гарантира 
ангажираност на заинтересованите 
страни с планираните интервенции и да 
се използват опитът и специфичното 
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притежават съответните действащи 
лица. Комисията следва да бъде 
оправомощена да приема делегирани 
актове, с които да уреди кодекс на 
поведение с цел да гарантира 
последователното привличане на 
партньорите в подготовката, 
изпълнението, мониторинга и оценката 
на договорите за партньорство и 
програмите.

ноу-хау, което притежават съответните 
действащи лица. Комисията следва да 
бъде оправомощена да приема 
делегирани актове, с които да уреди 
кодекс на поведение с цел да гарантира 
последователното привличане на 
партньорите в подготовката, 
изпълнението, мониторинга и оценката 
на договорите за партньорство и 
програмите.

Or. en

Изменение 192
Catherine Bearder

Предложение за регламент
Съображение 9

Текст, предложен от Комисията Изменение

(9) За договора за партньорство и 
съответно за всяка отделна програма 
държавата членка следва да организира 
партньорство с представители на
компетентните регионални, местни, 
градски и други публични органи, 
икономическите и социалните 
партньори и структурите, 
представляващи гражданското 
общество, включително партньорите от 
областта на околната среда, 
неправителствените организации и 
организациите, отговарящи за 
утвърждаване на равенството и 
недискриминацията. Целта на това 
партньорство е да се спази принципът 
на многостепенното управление, да се 
гарантира ангажираност на 
заинтересованите страни с планираните 
интервенции и да се използват опитът и 
специфичното ноу-хау, което 
притежават съответните действащи 
лица. Комисията следва да бъде 
оправомощена да приема делегирани 
актове, с които да уреди кодекс на 

(9) За договора за партньорство и 
съответно за всяка програма дадената 
държава членка организира 
партньорство чрез сключване на 
споразумение за партньорство с 
компетентните регионални и местни 
органи. Държавите членки следва 
също така да си сътрудничат, в 
съответствие със своята
институционална, правна и
финансова уредба, с икономическите и 
социалните партньори, други публични 
органи и структурите, представляващи 
гражданското общество, включително 
партньорите от областта на околната 
среда, неправителствените организации 
и организациите, отговарящи за 
утвърждаване на равенството и 
недискриминацията. Целта на това 
партньорство е да се спази принципът 
на многостепенното управление, да се 
гарантира ангажираност на 
заинтересованите страни с планираните 
интервенции и да се използват опитът и 
специфичното ноу-хау, което 
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поведение с цел да гарантира 
последователното привличане на 
партньорите в подготовката, 
изпълнението, мониторинга и оценката 
на договорите за партньорство и 
програмите.

притежават съответните действащи 
лица. Комисията следва да бъде 
оправомощена да приема делегирани 
актове, с които да уреди кодекс на 
поведение с цел да гарантира 
последователното привличане на 
партньорите в подготовката, 
изпълнението, мониторинга и оценката 
на договорите за партньорство и 
програмите.

Or. en

Изменение 193
Richard Seeber

Предложение за регламент
Съображение 10

Текст, предложен от Комисията Изменение

(10) Дейностите на фондовете по ОСР и 
операциите, които те подкрепят, следва 
да съответстват на приложимото 
законодателство на Съюза и на 
националните закони, пряко или 
косвено свързани с изпълнението на 
операцията.

(10) Дейностите на фондовете по ОСР и 
операциите, които те подкрепят, следва 
да съответстват на приложимото
законодателство на Съюза и на 
националните закони, пряко или 
косвено свързани с изпълнението на 
операцията. Освен това по отношение 
на измененията на действащото 
право на ЕС, особено по отношение на 
измененията на правилата за 
държавна помощ от ЕС, следва да се 
постигне съгласуваност със 
стратегическите направления на 
политиката за сближаване на ЕС и 
нейните цели.

Or. de

Обосновка

В контекста на предстоящото преразглеждане на правилата за държавна помощ на 
ЕС за 2014 – 2020 г., които служат за правна основа на голяма част от дейностите и 
операциите на регионалната политика на ЕС за периода 2014 –2020 г., трябва да се 
гарантира съгласуваност между политиката на ЕС относно помощите и 
стратегическите направления на политиката на ЕС за сближаване. Измененията на 
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европейските и национални правни рамкови условия не трябва да бъдат в 
противоречие с целите и дейностите на политиката за сближаване на ЕС за периода 
2014 – 2020 г.

Изменение 194
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Nikos Chrysogelos, Karima Delli, Ana Miranda, 
Jean-Paul Besset, Catherine Grèze

Предложение за регламент
Съображение 11

Текст, предложен от Комисията Изменение

(11) В контекста на своите усилия да 
увеличи икономическото, социалното и 
териториалното сближаване Съюзът 
следва на всички етапи от прилагането 
на фондовете по ОСР да се стреми да 
премахва неравнопоставеността между 
мъжете и жените и да насърчава 
равенството между тях, както и да се 
противопоставя на дискриминацията 
по пол, расов или етнически произход, 
религия или вероизповедание, 
увреждане, възраст или сексуална 
ориентация.

(11) В контекста на своите усилия да 
увеличи икономическото, социалното и 
териториалното сближаване Съюзът на 
всички етапи от прилагането на 
фондовете по ОСР се стреми да 
премахва неравнопоставеността между 
мъжете и жените и да насърчава 
равенството между тях посредством 
двоен подход, както чрез системна 
интеграция на аспектите на 
половете във всички етапи на процеса 
на програмиране и изпълнение, така и 
чрез допълнителни конкретни 
действия. Следва да се прилагат 
методи за оценка на половия признак 
в националните бюджети за 
включване на хоризонталния принцип 
на равенство между половете в 
подготовката и изпълнението на 
програмите на всички фондове.

Or. en

Изменение 195
María Irigoyen Pérez

Предложение за регламент
Съображение 11
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Текст, предложен от Комисията Изменение

(11) В контекста на своите усилия да 
увеличи икономическото, социалното и 
териториалното сближаване Съюзът 
следва на всички етапи от прилагането 
на фондовете по ОСР да се стреми да 
премахва неравнопоставеността между 
мъжете и жените и да насърчава
равенството между тях, както и да се 
противопоставя на дискриминацията по 
пол, расов или етнически произход, 
религия или вероизповедание, 
увреждане, възраст или сексуална 
ориентация.

(11) В контекста на своите усилия да 
увеличи икономическото, социалното и 
териториалното сближаване Съюзът 
следва на всички етапи от 
подготвянето и прилагането на 
фондовете, влизащи в обхвата на 
Регламента за общите разпоредби 
(РОР), да се стреми да премахва 
неравнопоставеността между мъжете и 
жените, да гарантира реалното и 
ефективното равенство между тях, 
както и да се противопоставя на 
дискриминацията по пол, расов или 
етнически произход, религия или 
вероизповедание, увреждане, възраст 
или сексуална ориентация.

Or. es

Обосновка

Необходимо е във всички фази на изготвянето и прилагането на фондовете, влизащи в 
обхвата на РОР, да се вземат предвид не само дейностите за гарантиране на равните 
възможности между мъжете и жените, но и тези, свързани с борбата срещу 
дискриминацията.

Изменение 196
Victor Boştinaru

Предложение за регламент
Съображение 11а (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(11а) Европейският съюз и повечето 
държави членки са страна по 
Конвенцията на Организацията на 
обединените нации за правата на 
хората с увреждания, докато 
останалите държави членки са в 
процес на нейното ратифициране. 
При изпълнението на съответните 
проекти е важно в тяхната 
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спецификация да се взема предвид 
достъпността за хора с увреждания, 
в съответствие с член 9 от 
Конвенцията.

Or. en

Обосновка

След ратифицирането от Европейския съюз на Конвенцията на Организацията на 
обединените нации за правата на хората с увреждания, проектите, получаващи 
финансова помощ от ЕС, следва да гарантират достъпност за хора с увреждания 
дори повече отпреди.

Изменение 197
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Nikos Chrysogelos, Karima Delli, Ana Miranda, 
Jean-Paul Besset, Catherine Grèze

Предложение за регламент
Съображение 11а (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(11а) В контекста на своите усилия 
да увеличи икономическото, 
териториалното и социалното 
сближаване, Съюзът следва на всички 
етапи от прилагането на фондовете, 
обхванати от ОСР, да се стреми да 
премахва неравнопоставеността 
между мъжете и жените и да 
насърчава равенството между тях, 
вземайки предвид стратегията на ЕС 
за равенство между половете1, пакта 
за равенство между половете2 и 
актовете за изпълнение и 
допълнителните политики на 
европейско, национално и регионално 
равнище в изпълнение на член 8 от 
Договора, както и да се 
противопоставя на дискриминацията 
по пол, расов или етнически произход, 
религия или вероизповедание, възраст 
или сексуална ориентация и 
увреждане, по-специално вземайки 
предвид Конвенцията на ООН за 
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правата на хората с увреждания, 
която е в сила от 3 май 2008 г., и 
политиките на ЕС за изпълнение на 
Конвенцията на ООН.
_________
1 COM(2010)0491 окончателен.
2 Европейски пакт за равенство 
между половете (2011–2020 г.), приет 
от Съвета на 7 март 2011 г.

Or. en

Изменение 198
Marian Harkin, Catherine Bearder

Предложение за регламент
Съображение 11а (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(11а) Европейският съюз и неговите 
държави членки са страна по 
Конвенцията на Организацията на 
обединените нации за правата на 
хората с увреждания, докато 
останалите държави членки са в 
процес на нейното ратифициране. 
При изпълнението на съответните 
проекти е важно задълженията, 
произтичащи от тази Конвенция по 
отношение на, наред с другото, 
образованието, заетостта и 
достъпността, да се зачитат от 
всички проекти, подпомагани от 
фондовете по ОСР.

Or. en

Изменение 199
Markus Pieper, Joachim Zeller

Предложение за регламент
Съображение 12
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Текст, предложен от Комисията Изменение

(12) Целите на фондовете по ОСР 
следва да се осъществяват в рамките на 
устойчивото развитие и действията на 
Съюза за утвърждаване на целта за 
опазване и подобряване на околната 
среда, както е предвидено в членове 11 
и 19 от Договора, като се вземе предвид 
принципа „замърсителят плаща“. В 
съответствие с амбицията поне 20 % 
от бюджета на Съюза да бъдат 
предоставяни за цели във връзка с 
изменението на климата държавите 
членки следва да предоставят 
информация относно подкрепата за 
такива цели, като използват 
методология, приетата от 
Комисията чрез акт за изпълнение.

(12) Целите на фондовете по ОСР 
следва да се осъществяват в рамките на 
устойчивото развитие и действията на 
Съюза за утвърждаване на целта за 
опазване и подобряване на околната 
среда, както е предвидено в членове 11 
и 19 от Договора, като се вземе предвид 
принципът „замърсителят плаща“.

Or. de

Изменение 200
Hermann Winkler

Предложение за регламент
Съображение 12

Текст, предложен от Комисията Изменение

(12) Целите на фондовете по ОСР 
следва да се осъществяват в рамките на 
устойчивото развитие и действията на 
Съюза за утвърждаване на целта за 
опазване и подобряване на околната 
среда, както е предвидено в членове 11 
и 19 от Договора, като се вземе предвид 
принципа „замърсителят плаща“. В 
съответствие с амбицията поне 20 % 
от бюджета на Съюза да бъдат 
предоставяни за цели във връзка с 
изменението на климата държавите
членки следва да предоставят 
информация относно подкрепата за 
такива цели, като използват 

(12) Целите на фондовете по ОСР 
следва да се осъществяват в рамките на 
устойчивото развитие и действията на 
Съюза за утвърждаване на целта за 
опазване и подобряване на околната 
среда, както е предвидено в членове 11 
и 19 от Договора, като се вземе предвид 
принципът „замърсителят плаща“.
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методология, приетата от 
Комисията чрез акт за изпълнение

Or. de

Изменение 201
Oldřich Vlasák, James Nicholson, Tomasz Piotr Poręba

Предложение за регламент
Съображение 12

Текст, предложен от Комисията Изменение

(12) Целите на фондовете по ОСР 
следва да се осъществяват в рамките на 
устойчивото развитие и действията на 
Съюза за утвърждаване на целта за 
опазване и подобряване на околната 
среда, както е предвидено в членове 11 
и 19 от Договора, като се вземе предвид 
принципа „замърсителят плаща“. В 
съответствие с амбицията поне 20 % 
от бюджета на Съюза да бъдат 
предоставяни за цели във връзка с 
изменението на климата държавите 
членки следва да предоставят 
информация относно подкрепата за 
такива цели, като използват 
методология, приетата от 
Комисията чрез акт за изпълнение.

(12) Целите на фондовете по ОСР 
следва да се осъществяват в рамките на 
устойчивото развитие и действията на 
Съюза за утвърждаване на целта за 
опазване и подобряване на околната 
среда, както е предвидено в членове 11 
и 19 от Договора, като се вземе предвид 
принципът „замърсителят плаща“.

Or. en

Изменение 202
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Nikos Chrysogelos, Karima Delli, Ana Miranda, 
Jean-Paul Besset, Catherine Grèze

Предложение за регламент
Съображение 12

Текст, предложен от Комисията Изменение

(12) Целите на фондовете по ОСР 
следва да се осъществяват в рамките на 

(12) Целите на фондовете по ОСР 
следва да се осъществяват в рамките на 
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устойчивото развитие и действията на 
Съюза за утвърждаване на целта за 
опазване и подобряване на околната 
среда, както е предвидено в членове 11 
и 19 от Договора, като се вземе предвид 
принципа „замърсителят плаща“. В 
съответствие с амбицията поне 20 % от 
бюджета на Съюза да бъдат 
предоставяни за цели във връзка с 
изменението на климата държавите 
членки следва да предоставят 
информация относно подкрепата за 
такива цели, като използват 
методология, приетата от Комисията 
чрез акт за изпълнение.

устойчивото развитие и действията на 
Съюза за утвърждаване на целта за 
опазване и подобряване на околната 
среда, както е предвидено в членове 11 
и 19 от Договора, като се вземе предвид 
принципът „замърсителят плаща“ и се 
сведат до минимум бъдещите външни 
разходи. В съответствие с амбицията 
поне 20 % от бюджета на Съюза да 
бъдат предоставяни за цели във връзка с 
изменението на климата държавите 
членки следва да предоставят 
информация относно подкрепата за 
такива цели, като използват 
методология, приета от Комисията чрез 
акт за изпълнение.

Or. en

Изменение 203
Catherine Bearder

Предложение за регламент
Съображение 12

Текст, предложен от Комисията Изменение

(12) Целите на фондовете по ОСР 
следва да се осъществяват в рамките на 
устойчивото развитие и действията на 
Съюза за утвърждаване на целта за 
опазване и подобряване на околната 
среда, както е предвидено в членове 11 
и 19 от Договора, като се вземе предвид 
принципа „замърсителят плаща“. В 
съответствие с амбицията поне 20 % от 
бюджета на Съюза да бъдат 
предоставяни за цели във връзка с 
изменението на климата държавите 
членки следва да предоставят 
информация относно подкрепата за 
такива цели, като използват 
методология, приетата от Комисията 
чрез акт за изпълнение.

(12) Целите на фондовете по ОСР 
следва да се осъществяват в рамките на 
устойчивото развитие и действията на 
Съюза за утвърждаване на целта за 
опазване и подобряване на околната 
среда, както е предвидено в членове 11 
и 19 от Договора, като се вземе предвид 
принципът „замърсителят плаща“. В 
съответствие с амбицията поне 20 % от 
бюджета на Съюза да бъдат 
предоставяни за цели във връзка с 
изменението на климата държавите 
членки следва да предоставят 
количествена информация относно 
подкрепата за такива цели и оценените 
въздействия на тази подкрепа върху 
емисиите, като използват методология, 
приета от Комисията чрез акт за 
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изпълнение.

Or. en

Изменение 204
Younous Omarjee, Cornelia Ernst

Предложение за регламент
Съображение 12

Текст, предложен от Комисията Изменение

(12) Целите на фондовете по ОСР 
следва да се осъществяват в рамките на
устойчивото развитие и действията на 
Съюза за утвърждаване на целта за 
опазване и подобряване на околната 
среда, както е предвидено в членове 11 
и 19 от Договора, като се вземе предвид 
принципа „замърсителят плаща“. В 
съответствие с амбицията поне 20 % от
бюджета на Съюза да бъдат 
предоставяни за цели във връзка с 
изменението на климата държавите 
членки следва да предоставят 
информация относно подкрепата за 
такива цели, като използват 
методология, приетата от Комисията 
чрез акт за изпълнение.

(12) Целите на фондовете по ОСР 
следва да се осъществяват в рамките на 
устойчивото развитие и действията на 
Съюза за утвърждаване на целта за 
зачитане, опазване и подобряване на 
околната среда, на биоразнообразието 
и екосистемите, както е предвидено 
по-специално в членове 11 и 19 от 
Договора, като се вземе предвид 
принципът „замърсителят плаща“. В 
съответствие с амбицията поне 20 % от 
бюджета на Съюза да бъдат 
предоставяни за цели във връзка с 
изменението на климата държавите 
членки следва да предоставят 
информация относно подкрепата за 
такива цели, като използват 
методология, приета от Комисията чрез 
акт за изпълнение.

Or. fr

Изменение 205
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Nikos Chrysogelos, Karima Delli, Ana Miranda, 
Jean-Paul Besset, Catherine Grèze

Предложение за регламент
Съображение 13

Текст, предложен от Комисията Изменение

(13) За да бъдат постигнати целите на (13) За да бъдат постигнати целите на 
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стратегията на Съюза за интелигентен, 
устойчив и приобщаващ растеж, 
фондовете по ОСР следва да 
съсредоточат подкрепата си върху 
ограничен брой общоприложими
тематични цели. Точният обхват на 
всеки от фондовете по ОСР се определя 
в правилата за отделните фондове и 
може да бъде ограничен само до някои 
от тематичните цели, определени в 
настоящия регламент.

стратегията на Съюза за интелигентен, 
устойчив и приобщаващ растеж, 
фондовете по ОСР следва да се 
съсредоточат върху тематични цели. 
Точният обхват на всеки от фондовете 
по ОСР се определя в правилата за 
отделните фондове.

Or. en

Изменение 206
Tamás Deutsch

Предложение за регламент
Съображение 13

Текст, предложен от Комисията Изменение

(13) За да бъдат постигнати целите на 
стратегията на Съюза за интелигентен, 
устойчив и приобщаващ растеж, 
фондовете по ОСР следва да 
съсредоточат подкрепата си върху 
ограничен брой общоприложими 
тематични цели. Точният обхват на 
всеки от фондовете по ОСР се определя 
в правилата за отделните фондове и 
може да бъде ограничен само до някои 
от тематичните цели, определени в 
настоящия регламент.

(13) За да бъдат постигнати целите на 
стратегията на Съюза за интелигентен, 
устойчив и приобщаващ растеж, 
фондовете по ОСР следва да 
съсредоточат подкрепата си върху 
ограничен брой общоприложими 
тематични цели, които оставят 
достатъчно възможност за 
гъвкавост с цел посрещане на 
конкретните нужди на регионите и 
адекватно реагиране спрямо тях. 
Точният обхват на всеки от фондовете 
по ОСР се определя в правилата за 
отделните фондове и може да бъде 
ограничен само до някои от 
тематичните цели, определени в 
настоящия регламент.

Or. en

Изменение 207
Erminia Mazzoni, Giommaria Uggias, Salvatore Caronna, Francesco De Angelis, 
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Andrea Cozzolino, Vincenzo Iovine

Предложение за регламент
Съображение 14

Текст, предложен от Комисията Изменение

(14) Комисията следва да приеме с 
делегиран акт обща стратегическа 
рамка, която изразява целите на Съюза
като ключови действия за фондовете
по ОСР, с цел да осигури по-ясна 
стратегическа посока на процеса на 
програмиране на нивото на държавите 
членки и регионите. Общата 
стратегическа рамка следва да улесни 
секторната и териториалната 
координация на интервенциите на 
Съюза, осъществявани в рамките на 
фондовете по ОСР, с други имащи 
отношение политики и инструменти на 
Съюза.

(14) С цел постигане на целите и 
задачите на стратегията на Съюза за 
интелигентен, устойчив и 
приобщаващ растеж, общата 
стратегическа рамка следва да 
координира и балансира 
инвестиционните приоритети с 
тематичните цели, специфични за 
фондовете, обхванати от ОСР, 
посочени в настоящия регламент. 
Целта на общата стратегическа 
рамка е да осигури по-ясна 
стратегическа посока на процеса на 
програмиране на нивото на държавите 
членки и регионите. Общата 
стратегическа рамка следва да улесни 
секторната и териториалната 
координация на интервенциите на 
Съюза, осъществявани в рамките на 
фондовете, обхванати от ОСР, с други 
имащи отношение политики и 
инструменти на Съюза. Общата 
стратегическа рамка следва да бъде 
изложена в приложение към 
настоящия регламент.

Or. en

Изменение 208
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Nikos Chrysogelos, Karima Delli, Ana Miranda, 
Jean-Paul Besset, Catherine Grèze

Предложение за регламент
Съображение 14

Текст, предложен от Комисията Изменение

(14) Комисията следва да приеме с 
делегиран акт обща стратегическа 

(14) Комисията приема обща 
стратегическа рамка, която съдържа 
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рамка, която изразява целите на Съюза
като ключови действия за фондовете 
по ОСР, с цел да осигури по-ясна 
стратегическа посока на процеса на 
програмиране на нивото на държавите 
членки и регионите. Общата 
стратегическа рамка следва да улесни 
секторната и териториалната 
координация на интервенциите на 
Съюза, осъществявани в рамките на 
фондовете по ОСР, с други имащи 
отношение политики и инструменти на 
Съюза.

неизчерпателен списък с 
препоръчителни действия, 
подпомагани от всеки фонд по ОСР за 
периода на финансиране 2014–2020 г., 
който помага на държавите членки 
да постигат целите на Съюза, да 
осигуряват последователността и 
съгласуваността на програмирането 
на фондовете по ОСР с 
икономическите политики и 
политиките за заетостта на 
държавите членки и на Съюза, докато 
признават различните нужди на 
регионите, гарантирайки 
необходимата гъвкавост за тяхното 
развитие. Общата стратегическа рамка 
следва да улесни секторната и 
териториалната координация на 
интервенциите на Съюза, 
осъществявани в рамките на фондовете 
по ОСР, включително финансирани по 
няколко фонда подходи и интегрирани 
териториални подходи, и 
координацията с други имащи 
отношение политики и инструменти на 
Съюза.

Or. en

Изменение 209
Younous Omarjee, Cornelia Ernst

Предложение за регламент
Съображение 14

Текст, предложен от Комисията Изменение

(14) Комисията следва да приеме с
делегиран акт обща стратегическа 
рамка, която изразява целите на Съюза 
като ключови действия за фондовете 
по ОСР, с цел да осигури по-ясна
стратегическа посока на процеса на 
програмиране на нивото на държавите 
членки и регионите. Общата 
стратегическа рамка следва да улесни 

(14) За да осъществи определените в 
член 174 от Договора цели, Комисията 
следва да предложи в приложение към 
настоящия регламент обща 
стратегическа рамка, която изразява 
целите на Съюза, за да се координират 
инвестиционните приоритети и да се 
установи баланс с определените в 
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секторната и териториалната 
координация на интервенциите на 
Съюза, осъществявани в рамките на 
фондовете по ОСР, с други имащи 
отношение политики и инструменти на 
Съюза.

настоящия регламент специфични 
тематични цели на фондовете по
регламента за определяне на 
общоприложими разпоредби. Целта 
на Общата стратегическа рамка е да 
осигури стратегическа посока на 
процеса на програмиране на нивото на 
държавите членки и регионите. Общата 
стратегическа рамка следва да улесни 
секторната и териториалната 
координация на интервенциите на 
Съюза, осъществявани в рамките на 
фондовете по ОСР, с други имащи 
отношение политики и инструменти на 
Съюза.

Or. fr

Изменение 210
Rosa Estaràs Ferragut, Veronica Lope Fontagné

Предложение за регламент
Съображение 14

Текст, предложен от Комисията Изменение

(14) Комисията следва да приеме с 
делегиран акт обща стратегическа 
рамка, която изразява целите на Съюза 
като ключови действия за фондовете по 
ОСР, с цел да осигури по-ясна 
стратегическа посока на процеса на 
програмиране на нивото на държавите
членки и регионите. Общата 
стратегическа рамка следва да улесни 
секторната и териториалната 
координация на интервенциите на 
Съюза, осъществявани в рамките на 
фондовете по ОСР, с други имащи 
отношение политики и инструменти на 
Съюза.

(14) Комисията следва да приеме обща 
стратегическа рамка, която изразява 
целите на Съюза като ключови действия 
за фондовете по ОСР, с цел да осигури 
по-ясна стратегическа посока на 
процеса на програмиране на нивото на 
държавите членки и регионите. Общата 
стратегическа рамка следва да улесни 
секторната и териториалната 
координация на интервенциите на 
Съюза, осъществявани в рамките на 
фондовете по ОСР, с други имащи 
отношение политики и инструменти на 
Съюза.

Or. es



PE489.656v01-00 36/197 AM\903190BG.doc

BG

Изменение 211
Tomasz Piotr Poręba

Предложение за регламент
Съображение 14

Текст, предложен от Комисията Изменение

(14) Комисията следва да приеме с 
делегиран акт обща стратегическа 
рамка, която изразява целите на Съюза 
като ключови действия за фондовете по 
ОСР, с цел да осигури по-ясна 
стратегическа посока на процеса на 
програмиране на нивото на държавите 
членки и регионите. Общата 
стратегическа рамка следва да улесни 
секторната и териториалната 
координация на интервенциите на 
Съюза, осъществявани в рамките на 
фондовете по ОСР, с други имащи 
отношение политики и инструменти на 
Съюза.

(14) Общата стратегическа рамка, 
приложена към настоящия 
регламент, изразява целите на Съюза 
като ключови действия за фондовете по 
ОСР, с цел да осигури по-ясна 
стратегическа посока на процеса на 
програмиране на нивото на държавите 
членки и регионите. Общата 
стратегическа рамка следва да улесни 
секторната и териториалната 
координация на интервенциите на 
Съюза, осъществявани в рамките на 
фондовете по ОСР, с други имащи 
отношение политики и инструменти на 
Съюза.

Or. en

Изменение 212
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Nikos Chrysogelos, Karima Delli, Ana Miranda, 
Jean-Paul Besset, Catherine Grèze

Предложение за регламент
Съображение 15

Текст, предложен от Комисията Изменение

(15) Поради това общата 
стратегическа рамка следва да 
определи ключовите области на 
подкрепа, териториалните 
предизвикателства, по които ще се 
работи, целите на политиката, 
приоритетите на дейностите за 
сътрудничество, механизмите за 
координация и механизмите за 
осигуряване на последователност и 
съгласуваност с икономическите 

заличава се
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политики на държавите членки и на 
Съюза.

Or. en

Изменение 213
Alain Cadec, Marie-Thérèse Sanchez-Schmid, Maurice Ponga

Предложение за регламент
Съображение 15

Текст, предложен от Комисията Изменение

(15) Поради това общата стратегическа 
рамка следва да определи ключовите 
области на подкрепа, териториалните
предизвикателства, по които ще се 
работи, целите на политиката, 
приоритетите на дейностите за 
сътрудничество, механизмите за 
координация и механизмите за 
осигуряване на последователност и 
съгласуваност с икономическите 
политики на държавите членки и на 
Съюза.

(15) Поради това общата стратегическа 
рамка следва да определи ключовите 
области на подкрепа, териториалните 
предизвикателства, по които ще се 
работи, целите на политиката, 
приоритетите на дейностите за 
сътрудничество, механизмите за 
координация и механизмите за 
осигуряване на последователност и 
съгласуваност с икономическите 
политики на държавите членки и на 
Съюза и с макрорегионалните 
стратегии и стратегиите за 
морските басейни, когато държавите 
членки и регионите участват в 
такива стратегии.

Or. en

Обосновка

Фондовете следва да са тясно координирани с макрорегионалните стратегии и 
стратегиите за морските басейни с цел гарантиране на достатъчно разпределение 
от фондовете към тези стратегии.

Изменение 214
Rosa Estaràs Ferragut, Veronica Lope Fontagné

Предложение за регламент
Съображение 16
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Текст, предложен от Комисията Изменение

(16) Въз основа на общата стратегическа 
рамка, приета от Комисията, всяка 
държава членка следва да подготви — в 
сътрудничество със своите партньори и 
в диалог с Комисията — договор за 
партньорство. Договорът за 
партньорство следва да свежда 
елементите, определени в общата 
стратегическа рамка, към националния 
контекст и да определя твърди 
ангажименти за постигането на целите 
на Съюза чрез програмирането на 
фондовете по ОСР.

(16) Въз основа на общата стратегическа 
рамка всяка държава членка следва да 
подготви — в сътрудничество със 
своите партньори и в диалог с 
Комисията — договор за партньорство. 
Договорът за партньорство следва да 
свежда елементите, определени в 
общата стратегическа рамка, към 
националния контекст и да определя 
твърди ангажименти за постигането на 
целите на Съюза чрез програмирането 
на фондовете по ОСР.

Or. es

Изменение 215
Younous Omarjee, Cornelia Ernst

Предложение за регламент
Съображение 16

Текст, предложен от Комисията Изменение

(16) Въз основа на общата стратегическа 
рамка, приета от Комисията, всяка 
държава членка следва да подготви — в 
сътрудничество със своите партньори и 
в диалог с Комисията — договор за 
партньорство. Договорът за 
партньорство следва да свежда 
елементите, определени в общата 
стратегическа рамка, към националния 
контекст и да определя твърди 
ангажименти за постигането на целите 
на Съюза чрез програмирането на 
фондовете по ОСР.

(16) Въз основа на общата стратегическа 
рамка, приета от Комисията, всяка 
държава членка, със съгласието на 
своите избрани регионални и местни 
органи, следва да подготви — в 
сътрудничество със своите партньори и 
в диалог с Комисията — договор за 
партньорство. Договорът за 
партньорство следва да свежда 
елементите, определени в общата 
стратегическа рамка, към националния 
контекст и да определя твърди 
ангажименти за постигането на целите 
на Съюза, определени в член 174 от 
Договора, позволяващи изграждането 
на справедлива и балансирана 
социална пазарна икономика чрез 
програмирането на фондовете по ОСР.
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Or. fr

Изменение 216
Luís Paulo Alves

Предложение за регламент
Съображение 16

Текст, предложен от Комисията Изменение

(16) Въз основа на общата стратегическа 
рамка, приета от Комисията, всяка 
държава членка следва да подготви — в 
сътрудничество със своите партньори и 
в диалог с Комисията — договор за 
партньорство. Договорът за 
партньорство следва да свежда 
елементите, определени в общата 
стратегическа рамка, към националния 
контекст и да определя твърди 
ангажименти за постигането на целите 
на Съюза чрез програмирането на 
фондовете по ОСР.

(16) Въз основа на общата стратегическа 
рамка, приета от Комисията, всяка 
държава членка следва да подготви на 
съответното териториално 
равнище, съгласно съответната 
институционална, правна и 
финансова рамка, — в сътрудничество 
със своите партньори и в диалог с 
Комисията — договор за партньорство. 
Договорът за партньорство следва да 
свежда елементите, определени в 
общата стратегическа рамка, към 
националния контекст и да определя 
твърди ангажименти за постигането на 
целите на Съюза чрез програмирането 
на фондовете по ОСР.

Or. pt

Изменение 217
Ramona Nicole Mănescu

Предложение за регламент
Съображение 16

Текст, предложен от Комисията Изменение

(16) Въз основа на общата стратегическа 
рамка, приета от Комисията, всяка 
държава членка следва да подготви — в 
сътрудничество със своите партньори и 
в диалог с Комисията — договор за 
партньорство. Договорът за 
партньорство следва да свежда 

(16) Въз основа на общата стратегическа 
рамка, приета от Комисията, всяка 
държава членка следва да подготви — в 
сътрудничество със своите партньори и 
в диалог с Комисията — договор за 
партньорство, въз основа на своята 
национална програма за реформа. 
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елементите, определени в общата 
стратегическа рамка, към националния 
контекст и да определя твърди 
ангажименти за постигането на целите 
на Съюза чрез програмирането на 
фондовете по ОСР.

Договорът за партньорство следва да 
свежда елементите, определени в 
общата стратегическа рамка, към 
националния контекст и да определя 
твърди ангажименти за постигането на 
целите на Съюза чрез програмирането 
на фондовете по ОСР.

Or. en

Изменение 218
Oldřich Vlasák, James Nicholson, Tomasz Piotr Poręba, Ryszard Czarnecki

Предложение за регламент
Съображение 16

Текст, предложен от Комисията Изменение

(16) Въз основа на общата стратегическа 
рамка, приета от Комисията, всяка 
държава членка следва да подготви — в 
сътрудничество със своите партньори и 
в диалог с Комисията — договор за 
партньорство. Договорът за 
партньорство следва да свежда 
елементите, определени в общата 
стратегическа рамка, към националния 
контекст и да определя твърди 
ангажименти за постигането на целите 
на Съюза чрез програмирането на 
фондовете по ОСР.

(16) Въз основа на общата стратегическа 
рамка, приета от Комисията, всяка 
държава членка следва да подготви — в 
сътрудничество със своите партньори, 
както е предвидено в член 5, и в диалог 
с Комисията — договор за 
партньорство. Договорът за 
партньорство следва да свежда 
елементите, определени в общата 
стратегическа рамка, към националния 
контекст и да определя твърди 
ангажименти за постигането на целите 
на Съюза чрез програмирането на 
фондовете по ОСР.

Or. en

Изменение 219
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Nikos Chrysogelos, Karima Delli, Ana Miranda, 
Jean-Paul Besset, Catherine Grèze

Предложение за регламент
Съображение 16
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Текст, предложен от Комисията Изменение

(16) Въз основа на общата 
стратегическа рамка, приета от 
Комисията, всяка държава членка 
следва да подготви — в сътрудничество 
със своите партньори и в диалог с 
Комисията — договор за партньорство. 
Договорът за партньорство следва да 
свежда елементите, определени в 
общата стратегическа рамка, към 
националния контекст и да определя 
твърди ангажименти за постигането на 
целите на Съюза чрез програмирането 
на фондовете по ОСР.

(16) Всяка държава членка следва да 
подготви — в сътрудничество със 
своите партньори, посочени в член 5 на 
настоящия регламент, и в диалог с 
Комисията — договор за партньорство. 
Договорът за партньорство следва да 
съдържа избрани елементи, 
определени в общата стратегическа 
рамка, и да ги свежда към националния 
контекст и да определя твърди 
ангажименти за постигането на целите 
на Съюза чрез програмирането на 
фондовете по ОСР.

Or. en

Изменение 220
Cornelia Ernst, Younous Omarjee

Предложение за регламент
Съображение 17

Текст, предложен от Комисията Изменение

(17) Държавите членки следва да 
концентрират подкрепата с цел да 
гарантират значителен принос за 
постигането на целите на Съюза в 
съответствие с техните специфични 
потребности на националното и 
регионалното развитие. Следва да бъдат 
определени предварителни условия с 
цел да се гарантира, че са налице 
рамковите условия, необходими за 
ефективно използване на подкрепата на 
Съюза. Изпълнението на тези 
предварителни условия следва да се
оцени от Комисията в рамките на 
нейната оценка на договора за 
партньорство и програмите. В 
случаите, в които не е изпълнено 
дадено предварително условие, 
Комисията следва да има 

(17) Държавите членки следва да 
концентрират подкрепата с цел да 
гарантират значителен принос за 
постигането на целите на Съюза в 
съответствие с техните специфични 
потребности на националното и 
регионалното развитие. Следва да бъдат 
определени предварителни условия с 
цел да се гарантира, че са налице 
рамковите условия, необходими за 
ефективно използване на подкрепата на 
Съюза. Дадено предварително условие 
следва да се прилага само ако има 
пряка връзка и въздействие върху 
ефективното изпълнение на 
фондовете, обхванати от ОСР, и 
неговият обхват не излиза отвъд 
регулаторната рамка, приложима в 
съответните области на 
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правомощието да спре плащанията 
към програмата.

политиката на Съюза. Комисията
следва да оценява информацията, 
предоставена от държавите членки, 
относно изпълнението на 
предварителните условия в рамките на 
нейната оценка на договора за 
партньорство и програмите.

Or. en

Изменение 221
Hermann Winkler

Предложение за регламент
Съображение 17

Текст, предложен от Комисията Изменение

(17) Държавите членки следва да 
концентрират подкрепата с цел да 
гарантират значителен принос за 
постигането на целите на Съюза в 
съответствие с техните специфични 
потребности на националното и 
регионалното развитие. Следва да бъдат 
определени предварителни условия с 
цел да се гарантира, че са налице 
рамковите условия, необходими за 
ефективно използване на подкрепата на 
Съюза. Изпълнението на тези 
предварителни условия следва да се 
оцени от Комисията в рамките на 
нейната оценка на договора за 
партньорство и програмите. В случаите, 
в които не е изпълнено дадено 
предварително условие, Комисията 
следва да има правомощието да спре 
плащанията към програмата.

(17) Държавите членки следва да 
концентрират подкрепата с цел да 
гарантират значителен принос за 
постигането на целите на Съюза в 
съответствие с техните специфични 
потребности на националното и 
регионалното развитие. Следва да бъдат 
определени предварителни условия, 
които да са свързани по съдържание с 
и да влияят пряко върху ефективното 
използване на фондовете по ОСР, с 
цел да се гарантира, че са налице 
рамковите условия, необходими за 
ефективно използване на подкрепата на 
Съюза. Изпълнението на тези 
предварителни условия следва да се 
оцени от Комисията в рамките на 
нейната оценка на договора за 
партньорство и програмите. В случаите, 
в които не е изпълнено дадено 
предварително условие, Комисията 
следва да има правомощието да спре 
плащанията към програмата.

Or. de
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Изменение 222
Brice Hortefeux, Alain Cadec, Marie-Thérèse Sanchez-Schmid, Maurice Ponga

Предложение за регламент
Съображение 17

Текст, предложен от Комисията Изменение

(17) Държавите членки следва да 
концентрират подкрепата с цел да 
гарантират значителен принос за 
постигането на целите на Съюза в 
съответствие с техните специфични 
потребности на националното и 
регионалното развитие. Следва да бъдат 
определени предварителни условия с 
цел да се гарантира, че са налице 
рамковите условия, необходими за 
ефективно използване на подкрепата на 
Съюза. Изпълнението на тези 
предварителни условия следва да се 
оцени от Комисията в рамките на 
нейната оценка на договора за 
партньорство и програмите. В случаите, 
в които не е изпълнено дадено 
предварително условие, Комисията 
следва да има правомощието да спре 
плащанията към програмата.

(17) Държавите членки следва да 
концентрират подкрепата с цел да 
гарантират значителен принос за 
постигането на целите на Съюза в 
съответствие с техните специфични 
потребности на националното и 
регионалното развитие. Следва да бъдат 
определени предварителни условия с 
цел да се гарантира, че са налице 
рамковите условия, необходими за 
ефективно използване на подкрепата на 
Съюза. Тези предварителни условия се 
прилагат единствено дотолкова, 
доколкото са пряко свързани с 
изпълнението на фондовете. 
Европейската комисия оценява 
предоставената от държавите 
членки информация, свързана с 
прилагането на предварителните 
условия в рамките на нейната оценка на 
договора за партньорство и програмите. 
В случаите, в които не е изпълнено 
дадено предварително условие, 
Комисията следва да има правомощието 
да спре плащанията към програмата.

Or. fr

Изменение 223
María Irigoyen Pérez

Предложение за регламент
Съображение 17

Текст, предложен от Комисията Изменение

(17) Държавите членки следва да 
концентрират подкрепата с цел да 

(17) Държавите членки следва да 
концентрират подкрепата с цел да 
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гарантират значителен принос за 
постигането на целите на Съюза в 
съответствие с техните специфични 
потребности на националното и 
регионалното развитие. Следва да 
бъдат определени предварителни 
условия с цел да се гарантира, че са 
налице рамковите условия, 
необходими за ефективно използване 
на подкрепата на Съюза. 
Изпълнението на тези предварителни 
условия следва да се оцени от 
Комисията в рамките на нейната оценка 
на договора за партньорство и 
програмите. В случаите, в които не е 
изпълнено дадено предварително 
условие, Комисията следва да има 
правомощието да спре плащанията 
към програмата.

гарантират значителен принос за 
постигането на целите на Съюза в 
съответствие с техните специфични 
потребности на националното,
регионалното и местното развитие. 
Изпълнението на тези предварителни 
условия следва да се следи от 
Комисията в рамките на нейната оценка 
на договора за партньорство и 
програмите с цел да се гарантира, че са 
налице рамковите условия за 
ефикасното използване на помощта 
от Съюза.

Or. es

Обосновка

Следва да се вземат предвид както националните и регионалните нужди и 
характеристики, така и местните. Необходимо е да се следи изпълнението на 
предварителните условия, свързани с всеки един от фондовете, с цел ефективното им 
прилагане, но в никакъв случай не следва да се спират плащанията към програмата.

Изменение 224
Rosa Estaràs Ferragut, Veronica Lope Fontagné

Предложение за регламент
Съображение 17

Текст, предложен от Комисията Изменение

(17) Държавите членки следва да 
концентрират подкрепата с цел да 
гарантират значителен принос за 
постигането на целите на Съюза в 
съответствие с техните специфични 
потребности на националното и 
регионалното развитие. Следва да бъдат 
определени предварителни условия с 
цел да се гарантира, че са налице 

(17) Държавите членки следва да 
концентрират подкрепата с цел да 
гарантират значителен принос за 
постигането на целите на Съюза в 
съответствие с техните специфични 
потребности на националното и 
регионалното развитие. Следва да бъдат 
определени предварителни условия с 
цел да се гарантират необходимите 
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рамковите условия, необходими за
ефективно използване на подкрепата 
на Съюза. Изпълнението на тези 
предварителни условия следва да се 
оцени от Комисията в рамките на 
нейната оценка на договора за 
партньорство и програмите. В 
случаите, в които не е изпълнено
дадено предварително условие, 
Комисията следва да има 
правомощието да спре плащанията 
към програмата.

предварителни изисквания, които 
имат връзка и пряко въздействие 
върху ефективното и ефикасното
използване на подкрепата на Съюза. 
Изпълнението на тези предварителни 
условия следва да се оцени от 
Комисията в рамките на нейната оценка 
на договора за партньорство и 
програмите. Неизпълнението на
дадено предварително условие би могло 
да бъде мотив за спиране на 
плащанията от Комисията. В случай 
че спре плащанията Комисията следва 
да спазва принципите на 
субсидиарност и пропорционалност, 
както и сферата на компетентност 
на всички съответни 
административни равнища.

Or. es

Изменение 225
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Nikos Chrysogelos, Karima Delli, Ana Miranda, 
Jean-Paul Besset, Catherine Grèze

Предложение за регламент
Съображение 17

Текст, предложен от Комисията Изменение

(17) Държавите членки следва да 
концентрират подкрепата с цел да 
гарантират значителен принос за 
постигането на целите на Съюза в 
съответствие с техните специфични 
потребности на националното и 
регионалното развитие. Следва да бъдат 
определени предварителни условия с 
цел да се гарантира, че са налице 
рамковите условия, необходими за 
ефективно използване на подкрепата на 
Съюза. Изпълнението на тези 
предварителни условия следва да се 
оцени от Комисията в рамките на 
нейната оценка на договора за 
партньорство и програмите. В случаите, 

(17) Държавите членки следва да 
концентрират подкрепата с цел да 
гарантират значителен принос за 
постигането на целите на Съюза в 
съответствие с техните специфични 
потребности на националното и 
регионалното устойчиво развитие. 
Следва да бъдат определени съответни 
предварителни условия с цел да се 
гарантира, че са налице рамковите 
условия, необходими за ефективно 
използване на подкрепата на Съюза. 
Изпълнението на тези предварителни 
условия следва да се оцени от 
Комисията в рамките на нейната оценка 
на договора за партньорство и 
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в които не е изпълнено дадено 
предварително условие, Комисията 
следва да има правомощието да спре 
плащанията към програмата.

програмите. В случаите, в които не е 
изпълнено дадено предварително 
условие, Комисията следва да има 
правомощието да спре плащанията към 
програмата.

Or. en

Изменение 226
Hermann Winkler

Предложение за регламент
Съображение 18

Текст, предложен от Комисията Изменение

(18) За всяка програма следва да бъде 
определена рамка на изпълнението с 
оглед проследяване на напредъка към 
определените за всяка програма цели в 
течение на периода на програмиране. 
Комисията следва в сътрудничество с 
държавите членки да предприеме 
преглед на изпълнението през 2017 и 
2019 г. Следва да бъде предвиден резерв 
за изпълнение, който да бъде 
разпределен през 2019 г. там, където 
са постигнати етапните цели, 
определени в рамката на 
изпълнението. Поради 
разнообразието на програмите по 
„Европейско териториално 
сътрудничество“ и принципното 
участие на множество държави в 
тях за тези програми следва да няма 
резерв за изпълнение. В случаи, когато 
изоставането в постигането на етапните 
цели или на целите е значително, 
Комисията следва да може да спре 
плащанията към програмата или — в 
края на периода на програмиране — да 
приложи финансови корекции с цел да 
гарантира, че бюджетът на Съюза не се 
разхищава или използва неефективно.

(18) За всяка програма следва да бъде 
определена рамка на изпълнението с 
оглед проследяване на напредъка към 
определените за всяка програма цели в 
течение на периода на програмиране. 
Комисията следва в сътрудничество с 
държавите членки да предприеме 
преглед на изпълнението през 2017 и 
2019 г. В случаи, когато изоставането в 
постигането на етапните цели или на 
целите е значително, Комисията следва 
да може да спре плащанията към 
програмата или — в края на периода на 
програмиране — да приложи финансови 
корекции с цел да гарантира, че 
бюджетът на Съюза не се разхищава или 
използва неефективно.

Or. de
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Изменение 227
Markus Pieper, Manfred Weber, Joachim Zeller

Предложение за регламент
Съображение 18

Текст, предложен от Комисията Изменение

(18) За всяка програма следва да бъде 
определена рамка на изпълнението с 
оглед проследяване на напредъка към 
определените за всяка програма цели в 
течение на периода на програмиране. 
Комисията следва в сътрудничество с 
държавите членки да предприеме 
преглед на изпълнението през 2017 и 
2019 г. Следва да бъде предвиден резерв 
за изпълнение, който да бъде 
разпределен през 2019 г. там, където са 
постигнати етапните цели, определени в 
рамката на изпълнението. Поради 
разнообразието на програмите по 
„Европейско териториално 
сътрудничество“ и принципното 
участие на множество държави в тях за 
тези програми следва да няма резерв за 
изпълнение. В случаи, когато 
изоставането в постигането на етапните 
цели или на целите е значително, 
Комисията следва да може да спре 
плащанията към програмата или — в 
края на периода на програмиране — да 
приложи финансови корекции с цел да 
гарантира, че бюджетът на Съюза не се 
разхищава или използва неефективно.

(18) За всяка програма следва да бъде 
определена рамка на изпълнението с 
оглед проследяване на напредъка към 
определените за всяка програма цели в 
течение на периода на програмиране. 
Комисията следва в сътрудничество с 
държавите членки да предприеме 
преглед на изпълнението през 2017 и 
2019 г. Следва да бъде предвиден резерв 
за изпълнение, който да бъде 
разпределен през 2019 г. там, където са 
постигнати етапните цели, определени в 
рамката на изпълнението. Поради 
разнообразието на програмите по 
„Европейско териториално 
сътрудничество“ и принципното 
участие на множество държави в тях за 
тези програми следва да няма резерв за 
изпълнение. В случаи, когато 
изоставането в постигането на етапните 
цели или на целите е значително, 
Комисията следва да може да спре 
плащанията към програмата или — в 
края на периода на програмиране — да 
приложи финансови корекции с цел да 
гарантира, че бюджетът на Съюза не се 
разхищава или използва неефективно.
Ако тези корекции или спирания 
засягат държава членка, чиято 
финансова стабилност е накърнена 
или е застрашена от големи 
трудности, то тези средства, по 
молба на държавата членка, следва да 
могат да й бъдат предоставени в 
рамките на отделна програма за 
развитие под управлението на 
Комисията. Това трябва да се 
осъществи въз основа на 



PE489.656v01-00 48/197 AM\903190BG.doc

BG

съответните програми, но с 
отчитане на приоритетите с най-
висока икономическа ефективност. 
Целта на този механизъм е да не се 
изостря още повече затрудненото 
икономическо положение.

Or. de

Изменение 228
Erminia Mazzoni, Giommaria Uggias

Предложение за регламент
Съображение 18

Текст, предложен от Комисията Изменение

(18) За всяка програма следва да бъде 
определена рамка на изпълнението с 
оглед проследяване на напредъка към
определените за всяка програма цели в 
течение на периода на програмиране. 
Комисията следва в сътрудничество с 
държавите членки да предприеме 
преглед на изпълнението през 2017 и 
2019 г. Следва да бъде предвиден резерв 
за изпълнение, който да бъде 
разпределен през 2019 г. там, където 
са постигнати етапните цели, 
определени в рамката на 
изпълнението. Поради 
разнообразието на програмите по 
„Европейско териториално 
сътрудничество“ и принципното 
участие на множество държави в 
тях за тези програми следва да няма 
резерв за изпълнение. В случаи, когато 
изоставането в постигането на 
етапните цели или на целите е 
значително, Комисията следва да 
може да спре плащанията към 
програмата или — в края на периода 
на програмиране — да приложи 
финансови корекции с цел да 
гарантира, че бюджетът на Съюза не 
се разхищава или използва 

(18) За всяка програма следва да бъде 
определена рамка на изпълнението с 
оглед проследяване на напредъка към 
определените за всяка програма цели в 
течение на периода на програмиране. 
Комисията следва в сътрудничество с 
държавите членки да предприеме 
преглед на изпълнението през 2017 и 
2019 г.
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неефективно.

Or. en

Изменение 229
Vincenzo Iovine, Giommaria Uggias, Andrea Cozzolino, Guido Milana, Francesco De 
Angelis, Leonardo Domenici

Предложение за регламент
Съображение 18

Текст, предложен от Комисията Изменение

(18) За всяка програма следва да бъде 
определена рамка на изпълнението с 
оглед проследяване на напредъка към 
определените за всяка програма цели в 
течение на периода на програмиране. 
Комисията следва в сътрудничество с 
държавите членки да предприеме 
преглед на изпълнението през 2017 и 
2019 г. Следва да бъде предвиден резерв 
за изпълнение, който да бъде 
разпределен през 2019 г. там, където 
са постигнати етапните цели, 
определени в рамката на 
изпълнението. Поради 
разнообразието на програмите по 
„Европейско териториално 
сътрудничество“ и принципното 
участие на множество държави в 
тях за тези програми следва да няма 
резерв за изпълнение. В случаи, когато 
изоставането в постигането на етапните 
цели или на целите е значително, 
Комисията следва да може да спре 
плащанията към програмата или — в 
края на периода на програмиране — да 
приложи финансови корекции с цел да 
гарантира, че бюджетът на Съюза не се 
разхищава или използва неефективно.

(18) За всяка програма следва да бъде 
определена рамка на изпълнението с 
оглед проследяване на напредъка към 
определените за всяка програма цели в 
течение на периода на програмиране. 
Комисията следва в сътрудничество с 
държавите членки да предприеме 
преглед на изпълнението през 2017 и 
2019 г. В случаи, когато изоставането в 
постигането на етапните цели или на 
целите е значително, Комисията следва 
да може да спре бюджетните кредити 
за програмата или — в края на периода 
на програмиране — да приложи 
финансови корекции с цел да гарантира, 
че бюджетът на Съюза не се разхищава 
или използва неефективно.

Or. it
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Обосновка

Спирането на плащанията в период на икономическа криза може да има тежко 
отражение, по-специално в регионите с неголям капацитет за усвояване.

Изменение 230
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Nikos Chrysogelos, Karima Delli, Ana Miranda, 
Jean-Paul Besset, Catherine Grèze

Предложение за регламент
Съображение 18

Текст, предложен от Комисията Изменение

(18) За всяка програма следва да бъде 
определена рамка на изпълнението с 
оглед проследяване на напредъка към 
определените за всяка програма цели в 
течение на периода на програмиране. 
Комисията следва в сътрудничество с 
държавите членки да предприеме 
преглед на изпълнението през 2017 и 
2019 г. Следва да бъде предвиден резерв 
за изпълнение, който да бъде 
разпределен през 2019 г. там, където са 
постигнати етапните цели, определени в 
рамката на изпълнението. Поради 
разнообразието на програмите по 
„Европейско териториално 
сътрудничество“ и принципното 
участие на множество държави в тях за 
тези програми следва да няма резерв за 
изпълнение. В случаи, когато 
изоставането в постигането на 
етапните цели или на целите е 
значително, Комисията следва да 
може да спре плащанията към 
програмата или — в края на периода 
на програмиране — да приложи 
финансови корекции с цел да 
гарантира, че бюджетът на Съюза не 
се разхищава или използва 
неефективно.

(18) За всяка програма следва да бъде 
определена рамка на изпълнението с 
оглед проследяване на напредъка към 
определените за всяка програма цели в 
течение на периода на програмиране. 
Комисията следва в сътрудничество с 
държавите членки да предприеме 
преглед на изпълнението през 2017 и 
2019 г. Следва да бъде предвиден резерв 
за изпълнение, който да бъде 
разпределен през 2019 г. там, където са 
постигнати етапните цели, определени в 
рамката на изпълнението. Комисията 
отпуска на всяка държава членка дела 
от нейния резерв за изпълнение, 
съответстващ на дела на успешните 
програми в общия размер на 
средствата, отпуснати на 
държавата членка. По този начин 
Комисията надлежно взема предвид 
дали непредвидими външни фактори, 
спрямо които съответната програма 
не би могла да има въздействие, са 
причинили неуспех в постигането на 
етапните цели. Държавите членки 
разпределят резерва за изпълнение по 
равно измежду всички програми, 
които са постигнали своите етапни 
цели. Поради разнообразието на 
програмите по „Европейско 
териториално сътрудничество“ и 
принципното участие на множество 
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държави в тях за тези програми следва 
да няма резерв за изпълнение.

Or. en

Изменение 231
María Irigoyen Pérez

Предложение за регламент
Съображение 18

Текст, предложен от Комисията Изменение

(18) За всяка програма следва да бъде 
определена рамка на изпълнението с 
оглед проследяване на напредъка към 
определените за всяка програма цели в 
течение на периода на програмиране. 
Комисията следва в сътрудничество с 
държавите членки да предприеме 
преглед на изпълнението през 2017 и 
2019 г. Следва да бъде предвиден резерв 
за изпълнение, който да бъде 
разпределен през 2019 г. там, където са 
постигнати етапните цели, определени в 
рамката на изпълнението. Поради 
разнообразието на програмите по 
„Европейско териториално 
сътрудничество“ и принципното 
участие на множество държави в тях за 
тези програми следва да няма резерв за 
изпълнение. В случаи, когато 
изоставането в постигането на 
етапните цели или на целите е 
значително, Комисията следва да 
може да спре плащанията към 
програмата или — в края на периода 
на програмиране — да приложи 
финансови корекции с цел да 
гарантира, че бюджетът на Съюза не 
се разхищава или използва 
неефективно.

(18) За всяка програма следва да бъде 
определена рамка на изпълнението, 
основана на положителни стимули, с 
оглед проследяване на напредъка към 
определените за всяка програма цели в 
течение на периода на програмиране. 
Комисията следва в сътрудничество с 
държавите членки, които желаят, да 
предприеме преглед на изпълнението 
през 2017 и 2019 г. Следва да бъде 
предвиден резерв за изпълнение, който 
да бъде разпределен през 2019 г. там, 
където са постигнати етапните цели, 
определени в рамката на изпълнението. 
Поради разнообразието на програмите 
по „Европейско териториално 
сътрудничество“ и принципното 
участие на множество държави в тях за 
тези програми следва да няма резерв за 
изпълнение.

Or. es
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Обосновка

Системата на преглед на изпълнението следва да се основава на положителни 
стимули, а не на прехвърлянето на фондове към програмите с по-добро изпълнение. 
Доброволното участие би помогнало да се избегне определянето на лесни за постигане 
цели, които оказват слабо въздействие.

Изменение 232
Rosa Estaràs Ferragut, Veronica Lope Fontagné

Предложение за регламент
Съображение 18

Текст, предложен от Комисията Изменение

(18) За всяка програма следва да бъде 
определена рамка на изпълнението с 
оглед проследяване на напредъка към 
определените за всяка програма цели в 
течение на периода на програмиране. 
Комисията следва в сътрудничество с 
държавите членки да предприеме 
преглед на изпълнението през 2017 и 
2019 г. Следва да бъде предвиден резерв 
за изпълнение, който да бъде 
разпределен през 2019 г. там, където 
са постигнати етапните цели, 
определени в рамката на 
изпълнението. Поради 
разнообразието на програмите по 
„Европейско териториално 
сътрудничество“ и принципното 
участие на множество държави в 
тях за тези програми следва да няма 
резерв за изпълнение. В случаи, когато 
изоставането в постигането на 
етапните цели или на целите е 
значително, Комисията следва да
може да спре плащанията към 
програмата или — в края на периода 
на програмиране — да приложи 
финансови корекции с цел да 
гарантира, че бюджетът на Съюза не 
се разхищава или използва 
неефективно.

(18) За всяка програма следва да бъде 
определена рамка на изпълнението с 
оглед проследяване на напредъка към 
определените за всяка програма цели в 
течение на периода на програмиране.
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Or. es

Изменение 233
Younous Omarjee

Предложение за регламент
Съображение 18

Текст, предложен от Комисията Изменение

(18) За всяка програма следва да бъде 
определена рамка на изпълнението с 
оглед проследяване на напредъка към 
определените за всяка програма цели в 
течение на периода на програмиране. 
Комисията следва в сътрудничество с 
държавите членки да предприеме 
преглед на изпълнението през 2017 и 
2019 г. Следва да бъде предвиден резерв 
за изпълнение, който да бъде 
разпределен през 2019 г. там, където 
са постигнати етапните цели, 
определени в рамката на 
изпълнението. Поради 
разнообразието на програмите по 
„Европейско териториално 
сътрудничество“ и принципното 
участие на множество държави в 
тях за тези програми следва да няма 
резерв за изпълнение. В случаи, когато 
изоставането в постигането на 
етапните цели или на целите е 
значително, Комисията следва да 
може да спре плащанията към 
програмата или — в края на периода 
на програмиране — да приложи 
финансови корекции с цел да 
гарантира, че бюджетът на Съюза не 
се разхищава или използва 
неефективно.

(18) За всяка програма следва да бъде 
определена рамка на изпълнението с 
оглед проследяване на напредъка към 
определените за всяка програма цели в 
течение на периода на програмиране. 
Комисията следва в сътрудничество с 
държавите членки да предприеме 
преглед на изпълнението през 2017 и 
2019 г. Следва да бъде предвиден 
резерв, позволяващ гъвкавост, 
съставен на основата на 
автоматично отменени бюджетни 
кредити по време на периода на 
програмиране.

Or. fr
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Изменение 234
Tomasz Piotr Poręba

Предложение за регламент
Съображение 18

Текст, предложен от Комисията Изменение

(18) За всяка програма следва да бъде 
определена рамка на изпълнението с 
оглед проследяване на напредъка към 
определените за всяка програма цели в 
течение на периода на програмиране. 
Комисията следва в сътрудничество с 
държавите членки да предприеме 
преглед на изпълнението през 2017 и 
2019 г. Следва да бъде предвиден резерв 
за изпълнение, който да бъде 
разпределен през 2019 г. там, където са 
постигнати етапните цели, определени в 
рамката на изпълнението. Поради 
разнообразието на програмите по 
„Европейско териториално 
сътрудничество“ и принципното 
участие на множество държави в тях за 
тези програми следва да няма резерв за 
изпълнение. В случаи, когато 
изоставането в постигането на етапните 
цели или на целите е значително, 
Комисията следва да може да спре 
плащанията към програмата или — в 
края на периода на програмиране — да 
приложи финансови корекции с цел да 
гарантира, че бюджетът на Съюза не се 
разхищава или използва неефективно.

(18) За всяка програма следва да бъде 
определена рамка на изпълнението с 
оглед проследяване на напредъка към 
определените за всяка програма цели в 
течение на периода на програмиране. 
Комисията следва в сътрудничество с 
държавите членки да предприеме 
преглед на изпълнението през 2017 и 
2019 г. Следва да бъде предвиден 
национален резерв за изпълнение, 
който да бъде разпределен през 2019 г. 
там, където са постигнати етапните 
цели, определени в рамката на 
изпълнението. Поради разнообразието 
на програмите по „Европейско 
териториално сътрудничество“ и 
принципното участие на множество 
държави в тях за тези програми следва 
да няма резерв за изпълнение. .

Or. en

Изменение 235
Victor Boştinaru

Предложение за регламент
Съображение 19



AM\903190BG.doc 55/197 PE489.656v01-00

BG

Текст, предложен от Комисията Изменение

(19) Създаването на по-тясна връзка 
между политиката на сближаване и 
икономическото управление на Съюза 
ще гарантира, че ефективността на 
разходите в рамките на фондовете по 
ОСР почива на солидни икономически 
политики и че фондовете по ОСР 
могат, ако е необходимо, да бъдат 
пренасочени към работа по 
икономическите проблеми, с които се 
сблъсква дадена държава. Този процес 
следва да бъде постепенен и да 
започва с изменения в договора за 
партньорство и програмите с цел 
подкрепа на препоръките на Съвета 
за работа по макроикономическите 
несъответствия и социалните и 
икономически трудности. В случаите 
когато въпреки засиленото използване 
на фондовете по ОСР дадена държава 
членка не предприеме ефективни 
действия в контекста на процеса на 
икономическо управление, Комисията 
следва да има правото да спре всички 
или част от плащанията и поетите 
задължения. Решенията относно 
спирането следва да бъдат 
пропорционални и ефективни и да 
отчитат въздействието на 
отделните програми за работа по 
икономическата и социалната 
ситуация в съответната държава 
членка и предишните изменения на 
договора за партньорство. Когато 
взема решение за спиране, Комисията 
следва също така да зачита равното 
третиране на държавите членки и да 
отчита по-специално въздействието, 
което спирането ще има за 
икономиката на съответната 
държава членка. Спиранията следва 
да се отменят и фондовете да се 
предоставят отново на съответната 
държава членка веднага щом 
държавата членка предприеме 

заличава се
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необходимото действие.

Or. en

Изменение 236
Elisabeth Schroedter, Jean-Paul Besset, Catherine Grèze, François Alfonsi, Nikos 
Chrysogelos, Karima Delli, Ana Miranda

Предложение за регламент
Съображение 19

Текст, предложен от Комисията Изменение

(19) Създаването на по-тясна връзка 
между политиката на сближаване и 
икономическото управление на Съюза 
ще гарантира, че ефективността на 
разходите в рамките на фондовете по 
ОСР почива на солидни икономически 
политики и че фондовете по ОСР 
могат, ако е необходимо, да бъдат 
пренасочени към работа по 
икономическите проблеми, с които се 
сблъсква дадена държава. Този процес 
следва да бъде постепенен и да 
започва с изменения в договора за 
партньорство и програмите с цел 
подкрепа на препоръките на Съвета 
за работа по макроикономическите 
несъответствия и социалните и 
икономически трудности. В случаите 
когато въпреки засиленото използване 
на фондовете по ОСР дадена държава 
членка не предприеме ефективни 
действия в контекста на процеса на 
икономическо управление, Комисията 
следва да има правото да спре всички 
или част от плащанията и поетите 
задължения. Решенията относно 
спирането следва да бъдат 
пропорционални и ефективни и да 
отчитат въздействието на 
отделните програми за работа по 
икономическата и социалната 
ситуация в съответната държава 
членка и предишните изменения на 

заличава се
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договора за партньорство. Когато 
взема решение за спиране, Комисията 
следва също така да зачита равното 
третиране на държавите членки и да 
отчита по-специално въздействието, 
което спирането ще има за 
икономиката на съответната 
държава членка. Спиранията следва 
да се отменят и фондовете да се 
предоставят отново на съответната 
държава членка веднага щом 
държавата членка предприеме 
необходимото действие.

Or. en

Изменение 237
Rodi Kratsa-Tsagaropoulou

Предложение за регламент
Съображение 19

Текст, предложен от Комисията Изменение

(19) Създаването на по-тясна връзка 
между политиката на сближаване и 
икономическото управление на Съюза 
ще гарантира, че ефективността на 
разходите в рамките на фондовете по 
ОСР почива на солидни икономически 
политики и че фондовете по ОСР 
могат, ако е необходимо, да бъдат 
пренасочени към работа по 
икономическите проблеми, с които се 
сблъсква дадена държава. Този процес 
следва да бъде постепенен и да 
започва с изменения в договора за 
партньорство и програмите с цел 
подкрепа на препоръките на Съвета 
за работа по макроикономическите 
несъответствия и социалните и 
икономически трудности. В случаите 
когато въпреки засиленото използване 
на фондовете по ОСР дадена държава 
членка не предприеме ефективни 
действия в контекста на процеса на 

заличава се
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икономическо управление, Комисията 
следва да има правото да спре всички 
или част от плащанията и поетите 
задължения. Решенията относно 
спирането следва да бъдат 
пропорционални и ефективни и да 
отчитат въздействието на 
отделните програми за работа по 
икономическата и социалната 
ситуация в съответната държава 
членка и предишните изменения на 
договора за партньорство. Когато 
взема решение за спиране, Комисията 
следва също така да зачита равното 
третиране на държавите членки и да 
отчита по-специално въздействието, 
което спирането ще има за 
икономиката на съответната 
държава членка. Спиранията следва 
да се отменят и фондовете да се 
предоставят отново на съответната 
държава членка веднага щом 
държавата членка предприеме 
необходимото действие.

Or. fr

Изменение 238
Markus Pieper, Manfred Weber, Joachim Zeller, Michael Theurer

Предложение за регламент
Съображение 19

Текст, предложен от Комисията Изменение

(19) Създаването на по-тясна връзка 
между политиката на сближаване и 
икономическото управление на Съюза 
ще гарантира, че ефективността на 
разходите в рамките на фондовете по 
ОСР почива на солидни икономически 
политики и че фондовете по ОСР могат, 
ако е необходимо, да бъдат пренасочени 
към работа по икономическите 
проблеми, с които се сблъсква дадена 
държава. Този процес следва да бъде 

(19) Създаването на по-тясна връзка 
между политиката на сближаване и 
икономическото управление на Съюза 
ще гарантира, че ефективността на 
разходите в рамките на фондовете по 
ОСР почива на солидни икономически 
политики и че фондовете по ОСР могат, 
ако е необходимо, да бъдат пренасочени 
към работа по икономическите 
проблеми, с които се сблъсква дадена 
държава. Този процес следва да бъде 
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постепенен и да започва с изменения в 
договора за партньорство и програмите 
с цел подкрепа на препоръките на 
Съвета за работа по 
макроикономическите несъответствия и 
социалните и икономически трудности. 
В случаите когато въпреки засиленото 
използване на фондовете по ОСР дадена 
държава членка не предприеме 
ефективни действия в контекста на 
процеса на икономическо управление, 
Комисията следва да има правото да 
спре всички или част от плащанията и 
поетите задължения. Решенията относно 
спирането следва да бъдат 
пропорционални и ефективни и да 
отчитат въздействието на отделните 
програми за работа по икономическата и 
социалната ситуация в съответната 
държава членка и предишните 
изменения на договора за партньорство. 
Когато взема решение за спиране, 
Комисията следва също така да зачита 
равното третиране на държавите членки 
и да отчита по-специално 
въздействието, което спирането ще има 
за икономиката на съответната държава 
членка. Спиранията следва да се 
отменят и фондовете да се предоставят 
отново на съответната държава членка 
веднага щом държавата членка 
предприеме необходимото действие.

постепенен и да започва с изменения в 
договора за партньорство и програмите 
с цел подкрепа на препоръките на 
Съвета за работа по 
макроикономическите несъответствия и 
социалните и икономически трудности. 
В случаите когато въпреки засиленото 
използване на фондовете по ОСР дадена 
държава членка не предприеме 
ефективни действия в контекста на 
процеса на икономическо управление, 
Комисията следва да има правото да 
спре всички или част от плащанията и 
поетите задължения. Решенията относно 
спирането следва да бъдат 
пропорционални и ефективни и да 
отчитат въздействието на отделните 
програми за работа по икономическата и 
социалната ситуация в съответната 
държава членка и предишните 
изменения на договора за партньорство. 
Когато взема решение за спиране, 
Комисията следва също така да зачита 
равното третиране на държавите членки 
и да отчита по-специално 
въздействието, което спирането ще има 
за икономиката на съответната държава 
членка. Спиранията следва да се 
отменят и фондовете да се предоставят 
отново на съответната държава членка 
веднага щом държавата членка 
предприеме необходимото действие.
Ако дадена държава членка за период, 
по-дълъг от три месеца, не 
предприеме достатъчно ефективни 
мерки, Комисията следва да може 
контролирано да предостави 
спрените плащания и средства по 
поети задължения в рамките на 
управлявана от нея програма. Тази 
програма следва да бъде ориентирана 
към приоритетите на най-
ефективното стимулиране на 
растежа, например на 
икономическата инфраструктура, за 
да се предотврати допълнително
утежняване на регионалната 



PE489.656v01-00 60/197 AM\903190BG.doc

BG

икономика и социалното положение.

Or. de

Изменение 239
Erminia Mazzoni, Giommaria Uggias

Предложение за регламент
Съображение 19

Текст, предложен от Комисията Изменение

(19) Създаването на по-тясна връзка 
между политиката на сближаване и 
икономическото управление на Съюза 
ще гарантира, че ефективността на 
разходите в рамките на фондовете по
ОСР почива на солидни икономически 
политики и че фондовете по ОСР могат, 
ако е необходимо, да бъдат пренасочени 
към работа по икономическите 
проблеми, с които се сблъсква дадена 
държава. Този процес следва да бъде 
постепенен и да започва с изменения в 
договора за партньорство и програмите 
с цел подкрепа на препоръките на 
Съвета за работа по 
макроикономическите несъответствия и 
социалните и икономически трудности.
В случаите когато въпреки 
засиленото използване на фондовете 
по ОСР дадена държава членка не 
предприеме ефективни действия в 
контекста на процеса на 
икономическо управление, Комисията 
следва да има правото да спре всички 
или част от плащанията и поетите 
задължения. Решенията относно 
спирането следва да бъдат 
пропорционални и ефективни и да 
отчитат въздействието на 
отделните програми за работа по 
икономическата и социалната 
ситуация в съответната държава 
членка и предишните изменения на 
договора за партньорство. Когато 

(19) Създаването на по-тясна връзка 
между политиката на сближаване и 
икономическото управление на Съюза 
ще гарантира, че ефективността на 
разходите в рамките на фондовете, 
обхванати от ОСР почива на солидни 
икономически политики и че фондовете, 
обхванати от ОСР могат, ако е 
необходимо, да бъдат пренасочени към 
работа по икономическите проблеми, с 
които се сблъсква дадена държава. Този 
процес следва да бъде постепенен и да 
започва с изменения в договора за 
партньорство и програмите с цел 
подкрепа на препоръките на Съвета за 
работа по макроикономическите 
несъответствия и социалните и 
икономически трудности.
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взема решение за спиране, Комисията 
следва също така да зачита равното
третиране на държавите членки и да 
отчита по-специално въздействието, 
което спирането ще има за 
икономиката на съответната 
държава членка. Спиранията следва 
да се отменят и фондовете да се 
предоставят отново на съответната 
държава членка веднага щом 
държавата членка предприеме 
необходимото действие.

Or. en

Изменение 240
María Irigoyen Pérez

Предложение за регламент
Съображение 19

Текст, предложен от Комисията Изменение

(19) Създаването на по-тясна връзка 
между политиката на сближаване и 
икономическото управление на Съюза 
ще гарантира, че ефективността на 
разходите в рамките на фондовете по 
ОСР почива на солидни икономически 
политики и че фондовете по ОСР могат, 
ако е необходимо, да бъдат пренасочени 
към работа по икономическите 
проблеми, с които се сблъсква дадена 
държава. Този процес следва да бъде 
постепенен и да започва с изменения в 
договора за партньорство и програмите 
с цел подкрепа на препоръките на 
Съвета за работа по 
макроикономическите несъответствия и 
социалните и икономически трудности.
В случаите когато въпреки 
засиленото използване на фондовете 
по ОСР дадена държава членка не 
предприеме ефективни действия в 
контекста на процеса на 
икономическо управление, Комисията 

(19) Създаването на по-тясна връзка 
между политиката на сближаване и 
икономическото управление на Съюза 
ще гарантира, че ефективността на 
разходите в рамките на фондовете по 
ОСР почива на солидни икономически 
политики и че фондовете по ОСР могат, 
ако е необходимо, да бъдат пренасочени 
към работа по икономическите 
проблеми, с които се сблъсква дадена 
държава. Този процес следва да бъде 
постепенен и да започва с изменения в 
договора за партньорство и програмите 
с цел подкрепа на препоръките на 
Съвета за работа по 
макроикономическите несъответствия и 
социалните и икономически трудности.
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следва да има правото да спре всички 
или част от плащанията и поетите 
задължения. Решенията относно 
спирането следва да бъдат 
пропорционални и ефективни и да 
отчитат въздействието на 
отделните програми за работа по 
икономическата и социалната 
ситуация в съответната държава
членка и предишните изменения на 
договора за партньорство. Когато 
взема решение за спиране, Комисията 
следва също така да зачита равното 
третиране на държавите членки и да 
отчита по-специално въздействието, 
което спирането ще има за 
икономиката на съответната 
държава членка. Спиранията следва 
да се отменят и фондовете да се 
предоставят отново на съответната 
държава членка веднага щом 
държавата членка предприеме 
необходимото действие.

Or. es

Обосновка

Възможността за спиране на плащанията поради причини, свързани с 
икономическата политика, е диспропорционална и би довела до наказване на 
регионите заради неизпълнение на национално равнище на препоръките за 
икономическо управление. Освен това, това предполага използването на инструменти 
на политиката на сближаване за цели, различни от първоначално определените, което 
води до отклоняване от набелязаните цели.

Изменение 241
Luís Paulo Alves

Предложение за регламент
Съображение 19

Текст, предложен от Комисията Изменение

(19) Създаването на по-тясна връзка 
между политиката на сближаване и 
икономическото управление на Съюза 

(19) Създаването на по-тясна връзка 
между политиката на сближаване и 
икономическото управление на Съюза 
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ще гарантира, че ефективността на 
разходите в рамките на фондовете по 
ОСР почива на солидни икономически 
политики и че фондовете по ОСР могат, 
ако е необходимо, да бъдат пренасочени 
към работа по икономическите 
проблеми, с които се сблъсква дадена 
държава. Този процес следва да бъде 
постепенен и да започва с изменения в 
договора за партньорство и програмите 
с цел подкрепа на препоръките на 
Съвета за работа по 
макроикономическите несъответствия и 
социалните и икономически трудности. 
В случаите когато въпреки 
засиленото използване на фондовете 
по ОСР дадена държава членка не 
предприеме ефективни действия в 
контекста на процеса на 
икономическо управление, Комисията 
следва да има правото да спре всички 
или част от плащанията и поетите 
задължения. Решенията относно 
спирането следва да бъдат 
пропорционални и ефективни и да 
отчитат въздействието на 
отделните програми за работа по 
икономическата и социалната 
ситуация в съответната държава
членка и предишните изменения на 
договора за партньорство. Когато 
взема решение за спиране, Комисията 
следва също така да зачита равното 
третиране на държавите членки и да 
отчита по-специално въздействието, 
което спирането ще има за 
икономиката на съответната 
държава членка. Спиранията следва 
да се отменят и фондовете да се 
предоставят отново на съответната 
държава членка веднага щом 
държавата членка предприеме 
необходимото действие.

ще гарантира, че ефективността на 
разходите в рамките на фондовете по 
ОСР почива на солидни икономически 
политики и че фондовете по ОСР могат, 
ако е необходимо, да бъдат пренасочени 
към работа по икономическите 
проблеми, с които се сблъсква дадена 
държава. Този процес следва да бъде 
постепенен и да започва с изменения в 
договора за партньорство и програмите 
с цел подкрепа на препоръките на 
Съвета за работа по 
макроикономическите несъответствия и 
социалните и икономически трудности.

Or. pt
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Изменение 242
Rosa Estaràs Ferragut, Veronica Lope Fontagné

Предложение за регламент
Съображение 19

Текст, предложен от Комисията Изменение

(19) Създаването на по-тясна връзка 
между политиката на сближаване и 
икономическото управление на Съюза 
ще гарантира, че ефективността на 
разходите в рамките на фондовете по 
ОСР почива на солидни икономически 
политики и че фондовете по ОСР могат, 
ако е необходимо, да бъдат пренасочени 
към работа по икономическите 
проблеми, с които се сблъсква дадена 
държава. Този процес следва да бъде 
постепенен и да започва с изменения в 
договора за партньорство и програмите 
с цел подкрепа на препоръките на 
Съвета за работа по 
макроикономическите несъответствия и 
социалните и икономически трудности.
В случаите когато въпреки 
засиленото използване на фондовете 
по ОСР дадена държава членка не 
предприеме ефективни действия в 
контекста на процеса на 
икономическо управление, Комисията 
следва да има правото да спре всички 
или част от плащанията и поетите 
задължения. Решенията относно 
спирането следва да бъдат 
пропорционални и ефективни и да 
отчитат въздействието на 
отделните програми за работа по 
икономическата и социалната 
ситуация в съответната държава
членка и предишните изменения на 
договора за партньорство. Когато 
взема решение за спиране, Комисията 
следва също така да зачита равното 
третиране на държавите членки и да 
отчита по-специално въздействието, 
което спирането ще има за 
икономиката на съответната 

(19) Създаването на по-тясна връзка 
между политиката на сближаване и 
икономическото управление на Съюза 
ще гарантира, че ефективността на 
разходите в рамките на фондовете по 
ОСР почива на солидни икономически 
политики и че фондовете по ОСР могат, 
ако е необходимо, да бъдат пренасочени 
към работа по икономическите 
проблеми, с които се сблъсква дадена 
държава. Този процес може да включва
изменения в договора за партньорство и 
в програмите с цел подкрепа на 
препоръките на Съвета за работа по 
макроикономическите несъответствия и 
социалните и икономически трудности.
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държава членка. Спиранията следва 
да се отменят и фондовете да се 
предоставят отново на съответната 
държава членка веднага щом 
държавата членка предприеме 
необходимото действие.

Or. es

Обосновка

Едно съображение не изглежда най-подходящото място за толкова подробно 
уреждане на такъв тип въпроси.

Изменение 243
Younous Omarjee, Cornelia Ernst

Предложение за регламент
Съображение 19

Текст, предложен от Комисията Изменение

(19) Създаването на по-тясна връзка 
между политиката на сближаване и 
икономическото управление на Съюза 
ще гарантира, че ефективността на 
разходите в рамките на фондовете по 
ОСР почива на солидни икономически 
политики и че фондовете по ОСР могат, 
ако е необходимо, да бъдат пренасочени 
към работа по икономическите 
проблеми, с които се сблъсква дадена 
държава. Този процес следва да бъде 
постепенен и да започва с изменения в 
договора за партньорство и програмите 
с цел подкрепа на препоръките на 
Съвета за работа по 
макроикономическите несъответствия и 
социалните и икономически трудности.
В случаите когато въпреки 
засиленото използване на фондовете 
по ОСР дадена държава членка не 
предприеме ефективни действия в 
контекста на процеса на 
икономическо управление, Комисията 
следва да има правото да спре всички 

(19) Създаването на връзка между 
политиката на сближаване и 
икономическото и социално управление 
на Съюза може да позволи повишаване 
на ефективността на разходите в 
рамките на фондовете по ОСР, като
почива на прилагане на интелигентни, 
приобщаващи и устойчиви
икономически и социални политики. 
Важно е фондовете по ОСР да могат, 
ако е необходимо, да бъдат пренасочени 
към работа по икономическите 
проблеми, с които се сблъсква дадена 
държава. Този процес следва да бъде 
постепенен и да започва с изменения в 
договора за партньорство и програмите 
с цел подкрепа на препоръките на 
Съвета за работа по 
макроикономическите несъответствия и 
социалните и икономически трудности.
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или част от плащанията и поетите 
задължения. Решенията относно 
спирането следва да бъдат 
пропорционални и ефективни и да 
отчитат въздействието на 
отделните програми за работа по 
икономическата и социалната 
ситуация в съответната държава 
членка и предишните изменения на 
договора за партньорство. Когато 
взема решение за спиране, Комисията 
следва също така да зачита равното 
третиране на държавите членки и да 
отчита по-специално въздействието, 
което спирането ще има за 
икономиката на съответната 
държава членка. Спиранията следва 
да се отменят и фондовете да се 
предоставят отново на съответната 
държава членка веднага щом 
държавата членка предприеме 
необходимото действие.

Or. fr

Изменение 244
Markus Pieper, Manfred Weber, Joachim Zeller, Herbert Reul, Michael Theurer

Предложение за регламент
Съображение 19a (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(19a) По молба на засегнатата 
държава членка Комисията следва да 
може да вземе ad hoc решение 
относно разпоредбите и условията, 
които са в сила за тази програма, и 
то основа на средствата, които се 
освобождават въз основа на 
корекциите и спиранията във връзка 
със структурните фондове и 
Кохезионния фонд.

Or. de



AM\903190BG.doc 67/197 PE489.656v01-00

BG

Изменение 245
Cornelia Ernst, Younous Omarjee

Предложение за регламент
Съображение 20

Текст, предложен от Комисията Изменение

(20) С цел да се гарантира 
съсредоточаване върху изпълнението на 
стратегията на Съюза за интелигентен, 
устойчив и приобщаващ растеж за 
всички програми следва да бъдат 
определени общоприложими елементи. 
С цел да се гарантира съгласуваността 
на уредбата за програмирането на 
фондовете по ОСР следва да се 
хармонизират процедурите за 
приемането и изменението на 
програмите. Програмирането следва да 
осигури съгласуваността с общата 
стратегическа рамка и договора за 
партньорство, координацията на 
фондовете по ОСР между тях самите, 
както и с другите съществуващи 
финансови инструменти и с 
Европейската инвестиционна банка.

(20) С цел да се гарантира 
съсредоточаване върху изпълнението на 
икономическото, социалното и 
териториалното сближаване и 
изпълнението на стратегията на Съюза 
за интелигентен, устойчив и 
приобщаващ растеж за всички програми 
следва да бъдат определени 
общоприложими елементи. С цел да се 
гарантира съгласуваността на уредбата 
за програмирането на фондовете по ОСР 
следва да се хармонизират процедурите 
за приемането и изменението на 
програмите. Програмирането следва да 
осигури съгласуваността с общата
стратегическа рамка и договора за 
партньорство, координацията на 
фондовете по ОСР между тях самите, 
както и с другите съществуващи 
финансови инструменти и с 
Европейската инвестиционна банка.

Or. en

Изменение 246
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Nikos Chrysogelos, Karima Delli, Ana Miranda, 
Jean-Paul Besset, Catherine Grèze

Предложение за регламент
Съображение 21

Текст, предложен от Комисията Изменение

(21) Договорът добави към целите за 
икономическо и социално сближаване 
и целта за териториално сближаване, 

(21) Териториалното сближаване е 
основният инструмент за постигане 
на икономическо и социално 
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като е необходимо да се работи по 
ролята на градовете, функционалната 
диференциация в географски план и 
подрегионалните области, изправени 
пред специфични географски или 
демографски проблеми. За целта, за да 
бъде мобилизиран по-добре 
потенциалът на местно ниво, е 
необходимо да бъде активизирано и 
улеснено воденото от общностите 
местно развитие, като бъдат 
заложени общоприложими правила и 
тясно сътрудничество за всички 
фондове по ОСР. Отговорността за 
изпълнението на местните 
стратегии за развитие следва
принципно да бъде възложена на 
местни групи за действие, които 
представляват интересите на 
общността.

сближаване, както е предвидено в 
Договора, като е необходимо да се 
работи по ролята на градовете, 
градските зони, функционалната 
диференциация в географски план и 
подрегионалните области, изправени 
пред специфични географски или 
демографски проблеми. Поради това, 
интегрираният териториален 
подход, както е установен в член 99 
от настоящия регламент, следва да е 
основният инструмент за постигане 
на успешно устойчиво развитие на 
такива области и за насърчаване на 
заетост, социално приобщаване и 
просперитет на гражданите, 
живеещи в тези райони.

Or. en

Изменение 247
László Surján

Предложение за регламент
Съображение 21

Текст, предложен от Комисията Изменение

(21) Договорът добави към целите за 
икономическо и социално сближаване и 
целта за териториално сближаване, като 
е необходимо да се работи по ролята на 
градовете, функционалната 
диференциация в географски план и 
подрегионалните области, изправени 
пред специфични географски или 
демографски проблеми. За целта, за да 
бъде мобилизиран по-добре 
потенциалът на местно ниво, е 
необходимо да бъде активизирано и 
улеснено воденото от общностите 
местно развитие, като бъдат заложени 
общоприложими правила и тясно 

(21) Договорът добави към целите за 
икономическо и социално сближаване и 
целта за териториално сближаване, като 
е необходимо да се работи по ролята на 
градовете, функционалната 
диференциация в географски план и 
подрегионалните области, изправени 
пред специфични географски или 
демографски проблеми, включително 
междуетническо напрежение. За 
целта, за да бъде мобилизиран по-добре 
потенциалът на местно ниво, е 
необходимо да бъде активизирано и 
улеснено воденото от общностите 
местно развитие, като бъдат заложени 
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сътрудничество за всички фондове по 
ОСР. Отговорността за изпълнението на 
местните стратегии за развитие следва 
принципно да бъде възложена на местни 
групи за действие, които представляват 
интересите на общността.

общоприложими правила и тясно 
сътрудничество за всички фондове по 
ОСР. Изграждането на капацитет за 
местните заинтересовани лица е от 
изключителна важност.
Отговорността за изпълнението на 
местните стратегии за развитие следва 
принципно да бъде възложена на местни 
групи за действие, които представляват 
интересите на общността.

Or. en

Изменение 248
Richard Seeber

Предложение за регламент
Съображение 21

Текст, предложен от Комисията Изменение

(21) Договорът добави към целите за 
икономическо и социално сближаване и 
целта за териториално сближаване, като 
е необходимо да се работи по ролята на 
градовете, функционалната 
диференциация в географски план и 
подрегионалните области, изправени 
пред специфични географски или 
демографски проблеми. За целта, за да 
бъде мобилизиран по-добре 
потенциалът на местно ниво, е 
необходимо да бъде активизирано и 
улеснено воденото от общностите 
местно развитие, като бъдат заложени 
общоприложими правила и тясно 
сътрудничество за всички фондове по 
ОСР. Отговорността за изпълнението на 
местните стратегии за развитие следва 
принципно да бъде възложена на местни 
групи за действие, които представляват 
интересите на общността.

(21) Договорът добави към целите за 
икономическо и социално сближаване и 
целта за териториално сближаване, като 
е необходимо да се работи по ролята на 
градовете, функционалната 
диференциация в географски план и 
подрегионалните области, изправени 
пред специфични географски или 
демографски проблеми, по-специално 
планинските райони. За целта, за да 
бъде мобилизиран по-добре 
потенциалът на местно ниво, е 
необходимо да бъде активизирано и 
улеснено воденото от общностите 
местно развитие, като бъдат заложени 
общоприложими правила и тясно 
сътрудничество за всички фондове по 
ОСР. Отговорността за изпълнението на 
местните стратегии за развитие следва 
принципно да бъде възложена на местни 
групи за действие, които представляват 
интересите на общността.

Or. de
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Обосновка

Поради природните си особености планинските райони са изправени пред специфични 
предизвикателства. Те трябва да се борят с многообразни проблеми като например 
обезлюдяването и неблагоприятните икономически условия. Следователно тук е 
особено необходим интегриран подход в подпомагането посредством структурни 
фондове.

Изменение 249
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Nikos Chrysogelos, Karima Delli, Ana Miranda, 
Jean-Paul Besset, Catherine Grèze

Предложение за регламент
Съображение 21а (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(21а) За да бъде мобилизиран по-добре 
потенциалът на местно ниво, е 
необходимо да бъде активизирано и 
улеснено воденото от общностите 
местно развитие, като бъдат 
заложени общоприложими правила и 
тясно сътрудничество за всички 
фондове по ОСР. Отговорността за 
изпълнението на местните 
стратегии за развитие следва 
принципно да бъде възложена на 
местни групи за действие, 
включително съществуващи групи на 
LEADER, които представляват 
интересите на общността.

Or. en

Изменение 250
Richard Seeber

Предложение за регламент
Съображение 21a (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(21a) Развитието на нови 
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макрорегионални стратегии, по-
специално на стратегия за Алпийския 
макрорегион, следва да се подпомага 
от Европейския съюз.

Or. de

Обосновка

Алпийският регион е изправен пред специфични демографски и природни 
предизвикателства. Макрорегионите са разумен и полезен инструмент за 
транснационално и трансгранично справяне с предизвикателствата. Създаването на 
Алпийски макрорегион би дало големи предимства на местното население.

Изменение 251
Mojca Kleva

Предложение за регламент
Съображение 22

Текст, предложен от Комисията Изменение

(22) Финансовите инструменти стават 
все по-важни заради лостовия си ефект 
върху фондовете по ОСР, техния 
капацитет да съчетават различни форми 
на публични и частни ресурси в 
подкрепа на целите на публичната 
политика и тъй като револвиращите 
форми на финансиране повишават 
дългосрочната устойчивост на 
предоставяната подкрепа.

(22) Финансовите инструменти стават 
все по-важни заради лостовия си ефект 
върху фондовете, обхванати от ОСР, 
техния капацитет да съчетават различни 
форми на публични и частни ресурси в 
подкрепа на целите на публичната 
политика и тяхната способност да 
гарантират револвиращ поток от 
финансови средства за стратегически 
инвестиции за подпомагане на 
дългосрочни, устойчиви инвестиции и 
повишаване на потенциала за растеж 
на Съюза.

Or. en

Изменение 252
Cornelia Ernst, Younous Omarjee

Предложение за регламент
Съображение 22
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Текст, предложен от Комисията Изменение

(22) Финансовите инструменти стават 
все по-важни заради лостовия си ефект 
върху фондовете по ОСР, техния 
капацитет да съчетават различни форми 
на публични и частни ресурси в 
подкрепа на целите на публичната 
политика и тъй като револвиращите 
форми на финансиране повишават 
дългосрочната устойчивост на 
предоставяната подкрепа.

(22) Финансовите инструменти стават 
все по-важни заради лостовия си ефект 
върху фондовете по ОСР, техния 
капацитет да съчетават различни форми 
на публични и частни ресурси в 
подкрепа на целите на публичната 
политика и тъй като револвиращите 
форми на финансиране повишават 
дългосрочната устойчивост на 
предоставяната подкрепа.
Предоставянето на безвъзмездни 
средства трябва винаги да се запазва 
като вариант и лицата, действащи 
по места, трябва да носят 
отговорност за прилагане на тази 
комбинация от финансиране, която 
най-добре подхожда на регионалните 
нужди;

Or. en

Изменение 253
Mojca Kleva

Предложение за регламент
Съображение 23

Текст, предложен от Комисията Изменение

(23) Финансовите инструменти, 
подкрепяни от фондовете по ОСР, 
следва да се използват за 
разходоефективен отговор на специални 
пазарни нужди в съответствие с целите 
на програмите и не следва да изместват 
частното финансиране. Поради това 
решението за финансиране на мерки за 
подкрепа чрез финансови инструменти 
следва да се взема на базата на 
предварителен анализ.

(23) Финансовите инструменти, 
подкрепяни от фондовете, обхванати 
по ОСР, следва да се използват за 
преодоляване на случаите на 
неефективност на пазара или 
неоптимални инвестиционни 
ситуации и по този начин за даване 
на разходоефективен отговор на 
специални пазарни нужди в 
съответствие с целите на програмите и 
не следва да изместват частното 
финансиране. Поради това решението за 
финансиране на мерки за подкрепа чрез 
финансови инструменти следва да се 
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взема на базата на предварителна 
оценка, която следва да отразява 
пряко местните и регионалните 
инвестиционни нужди и потенциал, 
да установява евентуално участие на 
частния сектор, да извършва оценка 
на добавената стойност, 
произтичаща от въпросния финансов 
инструмент, и по този начин да 
гарантира даването на гъвкав и 
ефикасен отговор на 
предизвикателствата във връзка с 
развитието, пред които са изправени 
регионите на ЕС.

Or. en

Изменение 254
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Nikos Chrysogelos, Karima Delli, Ana Miranda, 
Jean-Paul Besset, Catherine Grèze

Предложение за регламент
Съображение 23

Текст, предложен от Комисията Изменение

(23) Финансовите инструменти, 
подкрепяни от фондовете по ОСР, 
следва да се използват за 
разходоефективен отговор на специални 
пазарни нужди в съответствие с целите 
на програмите и не следва да изместват 
частното финансиране. Поради това 
решението за финансиране на мерки за 
подкрепа чрез финансови инструменти 
следва да се взема на базата на 
предварителен анализ.

(23) Финансовите инструменти, 
подкрепяни от фондовете по ОСР, 
следва да се използват за 
разходоефективен отговор на специални 
пазарни нужди в съответствие с целите 
на програмите и не следва да изместват 
частното финансиране. Поради това 
решението за финансиране на мерки за 
подкрепа чрез финансови инструменти 
следва да се взема на базата на 
предварителен анализ и да е предмет 
на демократичен контрол на 
съответното равнище.

Or. en

Изменение 255
Rosa Estaràs Ferragut, Veronica Lope Fontagné
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Предложение за регламент
Съображение 23

Текст, предложен от Комисията Изменение

(23) Финансовите инструменти, 
подкрепяни от фондовете по ОСР, 
следва да се използват за 
разходоефективен отговор на 
специални пазарни нужди в 
съответствие с целите на програмите и 
не следва да изместват частното 
финансиране. Поради това решението за 
финансиране на мерки за подкрепа чрез 
финансови инструменти следва да се 
взема на базата на предварителен 
анализ.

(23) Финансовите инструменти, 
подкрепяни от фондовете по ОСР, 
следва да се използват за ефикасен и 
разходоефективен отговор на 
пазарните нужди и недостатъци в 
съответствие с целите на програмите и 
не следва да изместват частното 
финансиране. Поради това решението за 
финансиране на мерки за подкрепа чрез 
финансови инструменти следва да се 
взема на базата на предварителен анализ

Or. es

Изменение 256
Mojca Kleva

Предложение за регламент
Съображение 24

Текст, предложен от Комисията Изменение

(24) Финансовите инструменти следва 
да бъдат разработвани и прилагани така, 
че да се насърчава значително участие 
от страна на инвеститорите и 
финансовите институции от частния 
сектор на основата на целесъобразно 
поделяне на риска. За да бъдат 
достатъчно привлекателни за частния 
сектор, финансовите инструменти 
трябва да се разработват и прилагат 
гъвкаво. Поради това управляващите 
органи следва да вземат решение кои са 
най-подходящите форми за прилагане 
на финансови инструменти за отговор 
на специфичните потребности на 
целевите региони в съответствие с 
целите на съответната програма.

(24) Финансовите инструменти следва 
да бъдат разработвани и прилагани така, 
че да се насърчава значително участие 
от страна на инвеститорите и 
финансовите институции от частния 
сектор на основата на целесъобразно 
поделяне на риска. За да бъдат 
достатъчно привлекателни за частния 
сектор, финансовите инструменти 
трябва да са опростени, каталитични, 
револвиращи и да се разработват и 
прилагат гъвкаво. Поради това 
управляващите органи следва да вземат 
решение кои са най-подходящите форми 
за прилагане на финансови инструменти 
за отговор на специфичните 
потребности на целевите региони в 
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съответствие с целите на съответната 
програма.

Or. en

Изменение 257
Mojca Kleva

Предложение за регламент
Съображение 26

Текст, предложен от Комисията Изменение

(26) Размерът на средствата, изплатени 
във всеки един момент от фондовете по
ОСР на финансови инструменти, следва 
да отговаря на размера, необходим за 
осъществяване на планираните 
инвестиции и плащания на крайните 
получатели, включително разходите и 
таксите за управление, определени въз 
основа на бизнес планове и прогнози за 
паричните потоци за предварително 
определен период, не по-дълъг от две 
години.

(26) Размерът на средствата, изплатени 
във всеки един момент от фондовете, 
обхванати от ОСР на финансови
инструменти, следва да отговаря на 
размера, необходим за осъществяване на 
планираните инвестиции и плащания на 
крайните получатели, включително 
разходите и таксите за управление, 
определени въз основа на бизнес 
планове и прогнози за паричните потоци 
за предварително определен период, не 
по-дълъг от две години.

Or. en

Изменение 258
Markus Pieper, Manfred Weber, Joachim Zeller, Michael Theurer

Предложение за регламент
Съображение 27

Текст, предложен от Комисията Изменение

(27) Необходимо е да бъдат определени 
специални правила относно размера на 
средствата, които могат да бъдат 
приемани като допустими разходи при 
приключването, с цел да се гарантира, 
че размерът на средствата, включително 
разходите и таксите за управление, 
изплатени от фондовете по ОСР на 

(27) Необходимо е да бъдат определени 
специални правила относно размера на 
средствата, които могат да бъдат 
приемани като допустими разходи при 
приключването, с цел да се гарантира, 
че размерът на средствата, включително 
разходите и таксите за управление, 
изплатени от фондовете по ОСР на 
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финансови инструменти, се използват 
ефективно за инвестиции и плащания на 
крайните получатели. Необходимо е 
също така да бъдат определени 
специални правила относно повторното 
използване на средства, числящи се към 
подкрепата от фондовете по ОСР, 
включително относно използването на 
наследени средства след приключването 
на програмите.

финансови инструменти, се използват 
ефективно за инвестиции и плащания на 
крайните получатели. Необходимо е 
също така да бъдат определени 
специални правила относно повторното 
използване на средства, числящи се към 
подкрепата от фондовете по ОСР, 
включително относно използването на 
наследени средства след приключването 
на програмите. На онези държави 
членки, чиято финансова стабилност 
изпитва значителни трудности, тези 
средства от фондовете и наследени 
средства, заедно с другите налични 
средства, следва да се предоставят, 
но под управление на Комисията и 
при отчитане на най-
стимулиращите за растежа 
приоритети.

Or. de

Изменение 259
Mojca Kleva

Предложение за регламент
Съображение 27

Текст, предложен от Комисията Изменение

(27) Необходимо е да бъдат определени 
специални правила относно размера на 
средствата, които могат да бъдат 
приемани като допустими разходи при 
приключването, с цел да се гарантира, 
че размерът на средствата, включително 
разходите и таксите за управление, 
изплатени от фондовете по ОСР на 
финансови инструменти, се използват 
ефективно за инвестиции и плащания на 
крайните получатели. Необходимо е 
също така да бъдат определени 
специални правила относно повторното 
използване на средства, числящи се към 
подкрепата от фондовете по ОСР, 
включително относно използването на 

(27) Необходимо е да бъдат определени 
специални правила относно размера на 
средствата, които могат да бъдат 
приемани като допустими разходи при 
приключването, с цел да се гарантира, 
че размерът на средствата, включително 
разходите и таксите за управление, 
изплатени от фондовете, обхванати от
ОСР на финансови инструменти, се 
използват ефективно за инвестиции и 
плащания на крайните получатели. 
Необходимо е също така да бъдат 
определени специални правила относно 
повторното използване на средства, 
числящи се към подкрепата от 
фондовете, обхванати от ОСР, 
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наследени средства след приключването 
на програмите.

включително относно използването на 
наследени средства след приключването 
на програмите. Следва да бъдат 
определени разпоредби за подробно 
докладване във връзка с финансови 
инструменти за управленските 
органи, държавите членки и 
Комисията. В приложение към 
годишния доклад за изпълнението 
държавите членки следва да 
включват специфичен доклад, 
обхващащ операциите, свързани с 
финансови инструменти. С цел 
допълнително засилване на 
прозрачността и ефективността на 
финансовите инструменти,
Комисията следва ежегодно да 
синтезира информацията от 
докладите относно използването и 
ефективността на финансовите 
инструменти в различните фондове, 
обхванати от ОСР, тематичните 
цели и държавите членки.

Or. en

Изменение 260
Mojca Kleva

Предложение за регламент
Съображение 27а (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(27а) Комисията следва да подготви 
конкретни действия за увеличаване на 
разпространението на информация и 
ноу-хау относно използването на 
финансови инструменти и за 
подпомагане на увеличаването на 
техническия капацитет за прилагане 
и управление на финансови 
инструменти на равнище 
управляващи органи, финансови 
посредници и други участващи лица с 
цел увеличаване на успеха при 
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прилагането на финансовите 
инструменти.

Or. en

Изменение 261
Rosa Estaràs Ferragut, Veronica Lope Fontagné

Предложение за регламент
Съображение 29

Текст, предложен от Комисията Изменение

(29) Необходимо е да бъде 
хармонизирана уредбата за мониторинг 
и докладване на фондовете по ОСР с 
цел опростяване на управленската 
уредба на всички нива. Важно е да се 
осигурят пропорционални изисквания за 
докладване, но и наличието на 
комплексна информация относно 
напредъка в ключови за прегледа точки. 
Поради това е необходимо всички 
изисквания за докладване да отчитат 
необходимостта от информация в 
дадени години и да бъдат 
хармонизирани спрямо времето на 
провеждане на прегледите на 
изпълнението.

(29) Необходимо е да бъде 
хармонизирана уредбата за мониторинг 
и докладване на фондовете по ОСР с 
цел опростяване на управленската 
уредба на всички нива. Важно е да се 
осигурят пропорционални изисквания за 
докладване, но и наличието на 
комплексна информация относно 
напредъка в ключови за прегледа точки. 
Поради това е необходимо всички 
изисквания за докладване да отчитат 
необходимостта от информация.

Or. es

Изменение 262
Younous Omarjee, Cornelia Ernst

Предложение за регламент
Съображение 29

Текст, предложен от Комисията Изменение

(29) Необходимо е да бъде 
хармонизирана уредбата за мониторинг 
и докладване на фондовете по ОСР с 
цел опростяване на управленската 

(29) Необходимо е да бъде 
хармонизирана уредбата за мониторинг 
и докладване на фондовете по ОСР с 
цел опростяване на управленската 
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уредба на всички нива. Важно е да се 
осигурят пропорционални изисквания за 
докладване, но и наличието на 
комплексна информация относно 
напредъка в ключови за прегледа точки. 
Поради това е необходимо всички 
изисквания за докладване да отчитат 
необходимостта от информация в 
дадени години и да бъдат 
хармонизирани спрямо времето на 
провеждане на прегледите на 
изпълнението.

уредба на всички нива. Важно е да се 
осигурят пропорционални изисквания за 
докладване, но и наличието на 
комплексна информация относно 
напредъка в ключови за прегледа точки. 
Поради това е необходимо всички 
изисквания за докладване да отчитат 
необходимостта от информация в 
дадени години.

Or. fr

Изменение 263
Younous Omarjee, Cornelia Ernst

Предложение за регламент
Съображение 32

Текст, предложен от Комисията Изменение

(32) Необходимо е да се оцени 
ефективността, ефикасността и 
въздействието на помощта от фондовете 
по ОСР с цел да се повиши качеството 
на изпълнението и разработването на 
програми и да се определи 
въздействието на програмите спрямо 
целите на стратегията на Съюза за 
интелигентен, устойчив и 
приобщаващ растеж и спрямо БВП и 
безработицата, където е приложимо. В 
това отношение следва да бъдат 
определени отговорностите на 
държавите членки и на Комисията.

(32) Необходимо е да се оцени 
ефективността, ефикасността и 
въздействието на помощта от фондовете 
по ОСР с цел да се повиши качеството 
на изпълнението и разработването на 
програми и да се определи 
въздействието на програмите спрямо 
целите на Съюза, определени в член 174 
от Договора, и спрямо БВП и 
безработицата, където е приложимо. В 
това отношение следва да бъдат 
определени отговорностите на 
държавите членки и на Комисията.

Or. fr

Изменение 264
Mojca Kleva
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Предложение за регламент
Съображение 32

Текст, предложен от Комисията Изменение

(32) Необходимо е да се оцени 
ефективността, ефикасността и 
въздействието на помощта от фондовете 
по ОСР с цел да се повиши качеството 
на изпълнението и разработването на 
програми и да се определи 
въздействието на програмите спрямо 
целите на стратегията на Съюза за 
интелигентен, устойчив и приобщаващ 
растеж и спрямо БВП и безработицата, 
където е приложимо. В това отношение 
следва да бъдат определени 
отговорностите на държавите членки и 
на Комисията.

(32) Необходимо е да се оцени 
ефективността, ефикасността и 
въздействието на помощта от фондовете 
по ОСР с цел да се повиши качеството 
на изпълнението и разработването на 
програми и да се определи 
въздействието на програмите спрямо 
целите на стратегията на Съюза за 
интелигентен, устойчив и приобщаващ 
растеж и спрямо БВП, безработицата и 
равенството между половете и 
достъпността, където е приложимо. В 
това отношение следва да бъдат 
определени отговорностите на 
държавите членки и на Комисията.

Or. en

Изменение 265
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Nikos Chrysogelos, Karima Delli, Ana Miranda, 
Jean-Paul Besset, Catherine Grèze

Предложение за регламент
Съображение 33

Текст, предложен от Комисията Изменение

(33) За да бъде повишено качеството и 
подобрено разработването на всяка 
програма, и да бъде проверено, че 
целите могат да бъдат постигнати, 
следва да бъде направена предварителна 
оценка на всяка програма.

(33) За да бъде повишено качеството и 
подобрено разработването на всяка 
програма, и да бъде проверено, че 
целите могат да бъдат постигнати, 
следва да бъде направена предварителна 
оценка на всяка програма. За всяка 
програма, предварителната оценка 
следва да включва оценка на 
хоризонталните принципи във връзка 
със съответствието с правото на ЕС 
и националното право, насърчаване на 
равенството между мъжете и 
жените и недискриминация и 
устойчиво развитие, както е 
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определено в настоящия регламент.

Or. en

Изменение 266
Ramona Nicole Mănescu

Предложение за регламент
Съображение 34

Текст, предложен от Комисията Изменение

(34) Органът, отговорен за подготовката 
на програма, следва да изготви план за 
оценка. По време на периода на
програмиране управляващите органи 
следва да извършват оценки с цел 
определяне на ефективността и 
въздействието на отделните програми. 
Мониторинговият комитет и Комисията 
следва да бъдат информирани за 
резултатите от оценките с цел 
улесняване на управленските решения.

(34) Органът, отговорен за подготовката 
на програма, следва да изготви план за 
оценка, вземайки предвид в пълна 
степен съображенията за 
управлението на проекта и 
програмата. По време на периода на 
програмиране управляващите органи 
следва да извършват оценки с цел 
определяне на ефективността и 
въздействието на отделните програми. 
Мониторинговият комитет и Комисията 
следва да бъдат информирани за 
резултатите от оценките с цел 
улесняване на управленските решения.

Or. en

Изменение 267
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Nikos Chrysogelos, Karima Delli, Ana Miranda, 
Jean-Paul Besset, Catherine Grèze

Предложение за регламент
Съображение 36

Текст, предложен от Комисията Изменение

(36) Полезно е да се конкретизират 
видовете действия, които могат да бъдат 
предприемани по инициатива на 
Комисията и на държавите членки като 
техническа помощ с подкрепата на 
фондовете по ОСР.

(36) Полезно е да се конкретизират 
видовете действия, които могат да бъдат 
предприемани по инициатива на 
Комисията и на държавите членки като 
техническа помощ с подкрепата на 
фондовете по ОСР. Държавите членки 
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следва да гарантират, че
партньорите, посочени в член 5, 
получават достатъчно равнище на 
техническа помощ с цел улесняване на 
тяхната ангажираност и участие в 
подготовката и изпълнението на 
договорите за партньорство и в целия 
процес на програмиране. Техническа 
помощ по инициатива на Комисията 
следва да подпомага тематични 
представителни организации, 
социални и икономически партньори 
и мрежи и асоциации, 
представляващи местни, градски и 
регионални органи, работещи на 
равнище ЕС в областта на 
политиката на сближаване.

Or. en

Изменение 268
Rosa Estaràs Ferragut, Veronica Lope Fontagné

Предложение за регламент
Съображение 38

Текст, предложен от Комисията Изменение

(38) Следва да се определят началната и 
крайната дата на допустимостта на 
разходите, така че да се установи 
еднакво и справедливо правило, което 
да се прилага по отношение на 
изпълнението на фондовете по ОСР в 
целия Съюз. С цел да се улесни 
осъществяването на програмите е 
целесъобразно да се предвиди началната 
дата за допустимостта на разходите да 
може да бъде преди 1 януари 2014 г., 
ако съответната държава членка 
представи програма преди тази дата. С 
оглед на това да се гарантира 
ефективното използване на 
фондовете по ОСР и намаляването на 
риска за бюджета на ЕС е необходимо 
да бъдат въведени ограничения за 

(38) Следва да се определят началната и 
крайната дата на допустимостта на 
разходите, така че да се установи 
еднакво и справедливо правило, което 
да се прилага по отношение на 
изпълнението на фондовете по ОСР в 
целия Съюз. С цел да се улесни 
осъществяването на програмите е 
целесъобразно да се предвиди началната 
дата за допустимостта на разходите да 
може да бъде преди 1 януари 2014 г., 
ако съответната държава членка 
представи програма преди тази дата.



AM\903190BG.doc 83/197 PE489.656v01-00

BG

подкрепата за приключените 
операции.

Or. es

Изменение 269
Markus Pieper, Manfred Weber, Hermann Winkler, Michael Theurer, Joachim Zeller, 
Herbert Reul

Предложение за регламент
Съображение 41

Текст, предложен от Комисията Изменение

(41) За да се гарантира ефективност, 
справедливост и устойчиво въздействие 
на интервенцията на фондовете по ОСР, 
следва да се предвидят разпоредби, 
които да гарантират дългосрочността на 
инвестициите в предприятия и 
инфраструктура и предотвратяване 
използването на фондовете по ОСР за 
неправомерни облаги. Опитът показва, 
че периодът от пет години е подходящ 
като минимален период, който да бъде 
прилаган, с изключение на случаите, 
при които правилата за държавните 
помощи предвиждат различен период. 
Целесъобразно е действията, 
подкрепяни от ЕСФ, и тези, в които 
няма производствени инвестиции или 
инвестиции в инфраструктура, да бъдат 
освободени от общото изискване за 
дълготрайност, освен ако такива 
изисквания не произтичат от 
приложими правила за държавните 
помощи, като бъде изключен и 
приносът от и за финансови 
инструменти.

(41) За да се гарантира ефективност, 
справедливост и устойчиво въздействие 
на интервенцията на фондовете по ОСР, 
следва да се предвидят разпоредби, 
които да гарантират дългосрочността на 
инвестициите в предприятия и 
инфраструктура и предотвратяване 
използването на фондовете по ОСР за 
неправомерни облаги. Опитът показва, 
че периодът от десет години е 
подходящ като минимален период, 
който да бъде прилаган, с изключение 
на случаите, при които правилата за 
държавните помощи предвиждат 
различен период. Целесъобразно е 
действията, подкрепяни от ЕСФ, и тези, 
в които няма производствени 
инвестиции или инвестиции в 
инфраструктура, да бъдат освободени от 
общото изискване за дълготрайност, 
освен ако такива изисквания не 
произтичат от приложими правила за
държавните помощи, като бъде 
изключен и приносът от и за финансови 
инструменти.

Or. de

Обосновка

Срн. член 77; Резолюция на Европейския парламент от 5 юли 2011 г. относно Петия
доклад за сближаването на Комисията и относно стратегията за политика за 
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сближаване след 2013 г. (2011/2035(INI)

Изменение 270
Markus Pieper, Manfred Weber, Angelika Niebler, Joachim Zeller, Hermann Winkler, 
Herbert Reul

Предложение за регламент
Съображение 41a (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(41a) При оценката на проекти за над 
25 милиона евро Комисията следва да 
разполага с цялата необходима 
информация, за да може да прецени 
дали финансовият принос от 
фондовете ще доведе до значителни 
загуби на работни места в 
съществуващите местоположения в 
Европейския съюз, за да гарантира, че 
финансирането от Общността няма 
да подпомага премествания в 
рамките на Съюза.

Or. de

Изменение 271
Markus Pieper, Manfred Weber, Joachim Zeller, Hermann Winkler, Herbert Reul

Предложение за регламент
Съображение 41б (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(41б) При преки оперативни субсидии 
следва да се държи сметка за 
обстоятелството, че политиката за 
сближаване, особено при големите 
предприятия, финансира по-скоро 
извънредни приходи, отколкото 
способства за преместване. Затова 
стимулирането на големите частни 
предприятия следва да се 
концентрира в по-голяма степен в 
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сравнение с досега върху инвестиции в 
научноизследователската и развойна 
дейност, респективно да се предлага 
повече непряко посредством
подпомагане на инфраструктурата.

Or. de

Обосновка

Срн. член 71; Резолюция на Европейския парламент от 5 юли 2011 г. относно Петия 
доклад за сближаването на Комисията и относно стратегията за политика за 
сближаване след 2013 г. (2011/2035(INI)

Изменение 272
Markus Pieper, Manfred Weber, Angelika Niebler, Joachim Zeller, Herbert Reul

Предложение за регламент
Съображение 41в (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(41в) Следва да има ясни разпоредби в 
общия регламент относно 
структурните фондове, които да 
изключват каквото и да било 
финансиране от ЕС на премествания 
в рамките на Съюза и с които да се 
намалява контролният праг за 
проверка на подобни инвестиции на 25 
милиона, при което големите 
предприятия се изключват от преки 
помощи и се регламентира 
ограничаване на продължителността 
на 10 години.

Or. de

Обосновка

Срн. член 71; Резолюция на Европейския парламент от 5 юли 2011 г. относно Петия 
доклад за сближаването на Комисията и относно стратегията за политика за 
сближаване след 2013 г. (2011/2035(INI)
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Изменение 273
Ramona Nicole Mănescu

Предложение за регламент
Съображение 42

Текст, предложен от Комисията Изменение

(42) Държавите членки следва да 
приемат адекватни мерки, за да 
гарантират правилната структура и 
правилното функциониране на своите 
системите за управление и контрол, за 
да дават гаранции за законосъобразното 
и редовно използване на фондовете по 
ОСР. Следва да се определят 
задълженията на държавите членки по 
отношение на системите за управление 
и контрол на програмите, както и по 
отношение на превенцията, 
разкриването и отстраняването на 
нередности и нарушения на 
законодателството на Съюза.

(42) Държавите членки следва да 
приемат адекватни мерки, за да 
гарантират правилната структура и 
правилното функциониране на своите 
системите за управление и контрол, за 
да дават гаранции за законосъобразното 
и редовно използване на фондовете по 
ОСР съгласно международни 
стандарти за управление на проекти 
и програми. Следва също така в члена 
на регламента да се определят 
задълженията на държавите членки по 
отношение на системите за управление 
и контрол на програмите, както и по 
отношение на превенцията, 
разкриването и отстраняването на 
нередности и нарушения на 
законодателството на Съюза.

Or. en

Изменение 274
Erminia Mazzoni, Giommaria Uggias, Salvatore Caronna, Francesco De Angelis, 
Andrea Cozzolino, Vincenzo Iovine

Предложение за регламент
Съображение 43

Текст, предложен от Комисията Изменение

(43) В съответствие с принципите на 
споделеното управление държавите 
членки следва да носят основната 
отговорност — чрез своите системи за 
управление и контрол — за 
изпълнението и контрола на 
интервенциите от програмите. С цел да 
бъде засилена ефективността на 

(43) В съответствие с принципите на 
споделеното управление държавите 
членки и регионалните и местните 
органи следва да носят основната 
отговорност — чрез своите системи за 
управление и контрол — за 
изпълнението и контрола на 
интервенциите от програмите. С цел да 
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контрола над избора или изпълнението 
на операциите и да бъде подсилено 
действието на системата за управление 
и контрол следва да бъдат 
конкретизирани функциите на 
управляващия орган.

бъде засилена ефективността на 
контрола над избора или изпълнението 
на операциите и да бъде подсилено 
действието на системата за управление 
и контрол следва да бъдат 
конкретизирани функциите на 
управляващия орган.

Or. en

Изменение 275
Younous Omarjee, Cornelia Ernst

Предложение за регламент
Съображение 43

Текст, предложен от Комисията Изменение

(43) В съответствие с принципите на 
споделеното управление държавите 
членки следва да носят основната 
отговорност — чрез своите системи за 
управление и контрол — за 
изпълнението и контрола на 
интервенциите от програмите. С цел да 
бъде засилена ефективността на 
контрола над избора или изпълнението 
на операциите и да бъде подсилено 
действието на системата за управление 
и контрол следва да бъдат 
конкретизирани функциите на 
управляващия орган.

(43) В съответствие с принципите на 
споделеното управление държавите 
членки и избраните регионални и 
местни органи следва да носят 
съвместно основната отговорност —
чрез своите системи за управление и 
контрол — за изпълнението и контрола 
на интервенциите от програмите. С цел 
да бъде засилена ефективността на 
контрола над избора или изпълнението 
на операциите и да бъде подсилено 
действието на системата за управление 
и контрол следва да бъдат 
конкретизирани функциите на 
управляващия орган.

Or. fr

Изменение 276
Hermann Winkler

Предложение за регламент
Съображение 44
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Текст, предложен от Комисията Изменение

(44) С цел да се предоставят 
предварителни гаранции относно 
организацията и устройството на 
основните системи за управление и 
контрол държавите членки следва да 
определят акредитиращ орган, който 
да отговаря за акредитацията и 
оттеглянето на акредитацията на 
управляващите и контролните 
органи.

заличава се

Or. de

Изменение 277
Cornelia Ernst, Younous Omarjee

Предложение за регламент
Съображение 44

Текст, предложен от Комисията Изменение

(44) С цел да се предоставят 
предварителни гаранции относно 
организацията и устройството на 
основните системи за управление и 
контрол държавите членки следва да 
определят акредитиращ орган, който 
да отговаря за акредитацията и 
оттеглянето на акредитацията на 
управляващите и контролните 
органи.

заличава се

Or. en

Обосновка

Целта е да се избегне разпространението на органи и действащи лица, които биха 
направили системите за управление и контрол дори още по-сложни.

Изменение 278
Rosa Estaràs Ferragut, Veronica Lope Fontagné
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Предложение за регламент
Съображение 44

Текст, предложен от Комисията Изменение

(44) С цел да се предоставят 
предварителни гаранции относно 
организацията и устройството на 
основните системи за управление и 
контрол държавите членки следва да 
определят акредитиращ орган, който 
да отговаря за акредитацията и 
оттеглянето на акредитацията на 
управляващите и контролните 
органи.

заличава се

Or. es

Обосновка

Одитиращият орган е този, който извършва предварителната оценка и на основата й 
одобрява системата на управление и контрол. ЕИО желае да има още една структура 
или същата, която определя процедурите за издаване на удостоверение на 
управляващия орган. Това обаче предполага увеличаване на административната 
тежест и противоречи на процеса на опростяване.

Изменение 279
Ramona Nicole Mănescu

Предложение за регламент
Съображение 45

Текст, предложен от Комисията Изменение

(45) Следва да бъдат определени 
правомощията и отговорностите на 
Комисията да проверява ефективното 
действие на системите за управление и 
контрол и да изисква от държавите
членки действия. Комисията следва да 
има и правомощието да провежда одити, 
съсредоточаващи се върху въпроси във 
връзка с доброто финансово 
управление, с цел да прави изводи 
относно изпълнението на фондовете.

(45) Следва да бъдат определени 
правомощията и отговорностите на 
Комисията да проверява ефективното 
действие на системите за управление и 
контрол, включително оценката на 
техните способности за управление 
на проекти и програми, и да изисква от 
държавите членки действия. Комисията 
следва да има и правомощието да
провежда одити, съсредоточаващи се 
върху въпроси във връзка с доброто 
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финансово управление, с цел да прави 
изводи относно изпълнението на 
фондовете.

Or. en

Изменение 280
Nuno Teixeira

Предложение за регламент
Съображение 47

Текст, предложен от Комисията Изменение

(47) Плащането за предварително 
финансиране при старта на програмите 
гарантира, че държавата членка има 
средствата да оказва подкрепа на 
бенефициерите при изпълнението на 
програмата още от момента на 
приемане на програмата. Поради това 
следва да бъдат предвидени разпоредби 
за първоначални суми за предварително 
финансиране от фондовете по ОСР. 
Първоначалното предварително 
финансиране следва да бъде изцяло 
уравнено към момента на приключване 
на програмата.

(47) Плащането за предварително 
финансиране при старта на програмите 
гарантира, че държавата членка има 
средствата и да оказва предварителна 
подкрепа на бенефициерите още от 
началото на изпълнението на 
програмата, като им обезпечава 
финансова устойчивост за 
осъществяване на предвидените 
инвестиции. Поради това следва да 
бъдат предвидени разпоредби за 
първоначални суми за предварително 
финансиране от фондовете по ОСР. 
Първоначалното предварително 
финансиране следва да бъде изцяло 
уравнено към момента на приключване 
на програмата.

Or. pt

Обосновка

При съществуващата възможност Европейската комисия да пристъпи към 
предварително финансиране на държавите членки, те също би следвало да 
предоставят предварително финансиране на бенефициентите по одобрените 
проекти, улеснявайки по този начин ликвидността на предприятията за извършване 
на инвестиции.

Изменение 281
Rosa Estaràs Ferragut, Veronica Lope Fontagné
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Предложение за регламент
Съображение 49

Текст, предложен от Комисията Изменение

(49) С оглед да се гарантира, че 
разходите, съфинансирани от 
бюджета на Съюза през която и да е 
финансова година, се използват в 
съответствие с приложимите 
правила, следва да бъде създадена 
подходяща рамка за годишно 
уравняване на сметките. Съгласно 
тази рамка акредитираните 
структури следва да представят на 
Комисията за всяка програма 
декларация за управлението, 
предоставяща гаранции, придружена 
от заверените годишни счетоводни 
отчети, обобщен доклад от 
проверките и независимо одитно 
становище и контролен доклад.

заличава се

Or. es

Изменение 282
Hermann Winkler

Предложение за регламент
Съображение 49

Текст, предложен от Комисията Изменение

(49) С оглед да се гарантира, че 
разходите, съфинансирани от бюджета 
на Съюза през която и да е финансова 
година, се използват в съответствие с 
приложимите правила, следва да бъде 
създадена подходяща рамка за годишно 
уравняване на сметките. Съгласно тази
рамка акредитираните структури
следва да представят на Комисията 
за всяка програма декларация за 
управлението, предоставяща 
гаранции, придружена от заверените 

(49) С оглед да се гарантира, че 
разходите, съфинансирани от бюджета 
на Съюза през която и да е финансова 
година, се използват в съответствие с 
приложимите правила, следва да бъде 
създадена подходяща рамка за годишно 
уравняване на сметките. Тази рамка 
следва да предвиди независимо одитно 
становище и контролен доклад.
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годишни счетоводни отчети, 
обобщен доклад от проверките и 
независимо одитно становище и 
контролен доклад.

Or. de

Изменение 283
Cornelia Ernst, Younous Omarjee

Предложение за регламент
Съображение 49

Текст, предложен от Комисията Изменение

(49) С оглед да се гарантира, че 
разходите, съфинансирани от бюджета 
на Съюза през която и да е финансова 
година, се използват в съответствие с 
приложимите правила, следва да бъде 
създадена подходяща рамка за годишно 
уравняване на сметките. Съгласно тази 
рамка акредитираните структури 
следва да представят на Комисията 
за всяка програма декларация за 
управлението, предоставяща 
гаранции, придружена от заверените 
годишни счетоводни отчети, 
обобщен доклад от проверките и 
независимо одитно становище и 
контролен доклад.

(49) С оглед да се гарантира, че 
разходите, съфинансирани от бюджета 
на Съюза през която и да е финансова 
година, се използват в съответствие с 
приложимите правила, следва да бъде 
създадена подходяща рамка за годишно 
уравняване на сметките.

Or. en

Изменение 284
Markus Pieper, Manfred Weber, Joachim Zeller

Предложение за регламент
Съображение 51

Текст, предложен от Комисията Изменение

(51) С цел да бъде насърчена 
финансовата дисциплина е 

(51) С цел да бъде насърчена 
финансовата дисциплина е 
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целесъобразно да се определи уредбата 
за отмяната на която и да е част от 
поетите бюджетни задължения в една 
програма, по-специално в случаите, 
когато една сума може да не подлежи на 
отмяна, по-специално когато 
закъсненията в изпълнението 
произтичат от обстоятелства, които не 
зависят от съответната страна, които са 
необичайни или непредвидими и чиито 
последици не могат да бъдат избегнати, 
въпреки показаното старание.

целесъобразно да се определи уредбата 
за отмяната на която и да е част от 
поетите бюджетни задължения в една 
програма, по-специално в случаите, 
когато една сума може да не подлежи на 
отмяна, по-специално когато 
закъсненията в изпълнението 
произтичат от обстоятелства, които не 
зависят от съответната страна, които са 
необичайни или непредвидими и чиито 
последици не могат да бъдат избегнати, 
въпреки показаното старание. Ако 
държава членка се намира в тежко 
финансово положение, по нейна молба 
Комисията следва да може да поеме 
управлението на финансовите 
средства и да може да състави 
конкретна програма, която 
стимулира най-вече икономическия 
растеж на засегнатата държава 
членка.

Or. de

Изменение 285
Cornelia Ernst, Younous Omarjee

Предложение за регламент
Съображение 52

Текст, предложен от Комисията Изменение

(52) Необходими са допълнителни общи 
разпоредби във връзка със 
специфичното функциониране на 
фондовете. По-специално с цел да бъде 
увеличена тяхната добавена стойност и 
да бъде засилен приносът им към 
приоритетите на стратегията на Съюза 
за интелигентен, устойчив и 
приобщаващ растеж функционирането 
на тези фондове следва да бъде 
опростено и концентрирано върху 
целите „Инвестиции за растеж и 
работни места“ и „Европейско 

(52) Необходими са допълнителни общи 
разпоредби във връзка със 
специфичното функциониране на 
фондовете. По-специално с цел да бъде 
увеличена тяхната добавена стойност и 
да бъде засилен приносът им към 
икономическото, социалното и 
териториалното сближаване и към 
приоритетите на стратегията на Съюза 
за интелигентен, устойчив и 
приобщаващ растеж функционирането 
на тези фондове следва да бъде 
опростено и концентрирано върху 
целите „Инвестиции за растеж и 
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териториално сътрудничество“. работни места“ и „Европейско 
териториално сътрудничество“.

Or. en

Изменение 286
Hermann Winkler

Предложение за регламент
Съображение 54

Текст, предложен от Комисията Изменение

(54) За да бъдат утвърдени целите на 
Договора за икономическо, социално и 
териториално сближаване, по целта 
„Инвестиции за растеж и работни 
места“ следва да се оказва подкрепа на 
всички региони. За да се предоставя 
балансирана и постепенна подкрепа и да 
се отчита нивото на икономическо и 
социално развитие, ресурсите по тази 
цел следва да се заделят от ЕФРР и ЕСФ 
за по-слабо развитите региони, 
регионите в преход и по-силно 
развитите региони в съответствие със 
съотношението между техния брутен 
вътрешен продукт (БВП) на глава от 
населението и средния за ЕС. За да се 
гарантира дългосрочната устойчивост 
на инвестициите от структурните 
фондове, регионите, чийто БВП на 
глава от населението за периода 
2007—2013 г. е бил под 75 % от 
средния за ЕС—25 за референтния 
период, но чийто БВП на глава от 
населението е нараснал до над 75 % от 
средния за ЕС—27, следва да получават 
поне две трети от заделените за тях 
средства през 2007—2013 г. Държавите 
членки, чийто брутен национален доход 
(БНД) е под 90 % от средния за Съюза, 
следва да се ползват от КФ по целта 
„Инвестиции за растеж и работни 
места“.

(54) За да бъдат утвърдени целите на 
Договора за икономическо, социално и 
териториално сближаване, по целта 
„Инвестиции за растеж и работни 
места“ следва да се оказва подкрепа на 
всички региони. За да се предоставя 
балансирана и постепенна подкрепа и да 
се отчита нивото на икономическо и 
социално развитие, ресурсите по тази 
цел следва да се заделят от ЕФРР и ЕСФ 
за по-слабо развитите региони, 
регионите в преход и по-силно 
развитите региони в съответствие със 
съотношението между техния брутен 
вътрешен продукт (БВП) на глава от 
населението и средния за ЕС. За да се 
гарантира дългосрочната устойчивост 
на инвестициите от структурните 
фондове, регионите, които за периода 
2007—2013 г. са били финансирани в 
рамките на целта „Сближаване“, 
включително регионите, които за 
този период се подпомагат като 
„региони на поетапно приключване“ 
съгласно член 8, параграф 1 от 
Регламент (ЕО) № 1083/2006 на 
Съвета от 11 юли 2006 г. с общи 
разпоредби относно Европейския фонд 
за регионално развитие, Европейския 
социален фонд и Кохезионния фонд и 
за отмяна на Регламент (ЕО) № 
1260/19991 и чийто БВП на глава от 
населението за периода 2007 –2013 г. е 
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нараснал до над 75 % от средния за 
ЕС—27, следва да получават поне две 
трети от заделените за тях средства през 
2007—2013 г. Държавите членки, чийто 
брутен национален доход (БНД) е под 
90 % от средния за Съюза, следва да се
ползват от КФ по целта „Инвестиции за 
растеж и работни места“.

_________________
1 ОВ L 210 от 31.7.2006 г., стр. 25.

Or. de

Обосновка

Регионите, които към този момент (2007 – 2013 г.) са определени като „региони на 
поетапно приключване“ в рамките на целта „Сближаване“, също следва да печелят 
от така наречената мрежа за сигурност, следователно от минималното 
подпомагане в размер на 2/3 от актуалното подпомагане. За да се консолидира 
постигнатото, трябва да се изясни, че тук влизат всички региони, включително 
регионите на поетапно приключване съгласно член 8, параграф 1 от Регламент (ЕО) 
№ 1083/2006, които сега отпадат от целта „Сближаване“.

Изменение 287
Constanze Angela Krehl, Hermann Winkler

Предложение за регламент
Съображение 54

Текст, предложен от Комисията Изменение

(54) За да бъдат утвърдени целите на 
Договора за икономическо, социално и 
териториално сближаване, по целта 
„Инвестиции за растеж и работни 
места“ следва да се оказва подкрепа на 
всички региони. За да се предоставя 
балансирана и постепенна подкрепа и да 
се отчита нивото на икономическо и 
социално развитие, ресурсите по тази 
цел следва да се заделят от ЕФРР и ЕСФ 
за по-слабо развитите региони, 
регионите в преход и по-силно 
развитите региони в съответствие със 
съотношението между техния брутен 

(54) За да бъдат утвърдени целите на 
Договора за икономическо, социално и 
териториално сближаване, по целта 
„Инвестиции за растеж и работни 
места“ следва да се оказва подкрепа на 
всички региони. За да се предоставя 
балансирана и постепенна подкрепа и да 
се отчита нивото на икономическо и 
социално развитие, ресурсите по тази 
цел следва да се заделят от ЕФРР и ЕСФ 
за по-слабо развитите региони, 
регионите в преход и по-силно 
развитите региони в съответствие със 
съотношението между техния брутен 
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вътрешен продукт (БВП) на глава от 
населението и средния за ЕС. За да се 
гарантира дългосрочната устойчивост 
на инвестициите от структурните 
фондове, регионите, чийто БВП на глава 
от населението за периода 2007—2013 г. 
е бил под 75 % от средния за ЕС—25 за 
референтния период, но чийто БВП на 
глава от населението е нараснал до над 
75 % от средния за ЕС—27, следва да 
получават поне две трети от заделените 
за тях средства през 2007—2013 г. 
Държавите членки, чийто брутен 
национален доход (БНД) е под 90 % от 
средния за Съюза, следва да се ползват 
от КФ по целта „Инвестиции за растеж 
и работни места“.

вътрешен продукт (БВП) на глава от 
населението и средния за ЕС. За да се 
гарантира дългосрочната устойчивост 
на инвестициите от структурните 
фондове, регионите, чийто БВП на глава 
от населението за периода 2007—2013 г. 
е бил под 75 % от средния за ЕС—25 за 
референтния период, но чийто БВП на 
глава от населението е нараснал до над 
75 % от средния за ЕС—27, и 
регионите, които в момента са в 
процес на постепенно премахване на 
финансирането, следва да получават 
поне две трети от заделените за тях 
средства през 2007—2013 г. Държавите
членки, чийто брутен национален доход 
(БНД) е под 90 % от средния за Съюза, 
следва да се ползват от КФ по целта 
„Инвестиции за растеж и работни 
места“.

Or. en

Изменение 288
Cornelia Ernst

Предложение за регламент
Съображение 54

Текст, предложен от Комисията Изменение

(54) За да бъдат утвърдени целите на 
Договора за икономическо, социално и 
териториално сближаване, по целта 
„Инвестиции за растеж и работни 
места“ следва да се оказва подкрепа на 
всички региони. За да се предоставя 
балансирана и постепенна подкрепа и да 
се отчита нивото на икономическо и 
социално развитие, ресурсите по тази 
цел следва да се заделят от ЕФРР и ЕСФ 
за по-слабо развитите региони, 
регионите в преход и по-силно 
развитите региони в съответствие със 
съотношението между техния брутен 
вътрешен продукт (БВП) на глава от 

(54) За да бъдат утвърдени целите на 
Договора за икономическо, социално и 
териториално сближаване, по целта 
„Инвестиции за растеж и работни 
места“ следва да се оказва подкрепа на 
всички региони. За да се предоставя 
балансирана и постепенна подкрепа и да 
се отчита нивото на икономическо и 
социално развитие, ресурсите по тази 
цел следва да се заделят от ЕФРР и ЕСФ 
за по-слабо развитите региони, 
регионите в преход и по-силно 
развитите региони в съответствие със 
съотношението между техния брутен 
вътрешен продукт (БВП) на глава от 
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населението и средния за ЕС. За да се 
гарантира дългосрочната устойчивост 
на инвестициите от структурните 
фондове, регионите, чийто БВП на глава 
от населението за периода 2007—
2013 г. е бил под 75 % от средния за 
ЕС—25 за референтния период, но 
чийто БВП на глава от населението е 
нараснал до над 75 % от средния за 
ЕС—27, следва да получават поне две 
трети от заделените за тях средства през 
2007—2013 г. Държавите членки, чийто 
брутен национален доход (БНД) е под 
90 % от средния за Съюза, следва да се 
ползват от КФ по целта „Инвестиции за 
растеж и работни места“.

населението и средния за ЕС. За да се 
гарантира дългосрочната устойчивост 
на инвестициите от структурните 
фондове, регионите, които са били 
допустими за финансиране по целта 
за сближаване съгласно член 5, 
параграф 1 от Регламент (ЕО) 
№ 1083/2006 и чийто БВП на глава от 
населението е над 75 % от средния БВП 
за ЕС—27, и региони, които са били 
допустими за финансиране по 
преходната подкрепа съгласно член 8, 
параграф 1 от Регламент (ЕО) 
№ 1083/2006, следва да получават поне 
две трети от заделените за тях средства 
през 2007—2013 г. Държавите членки, 
чийто брутен национален доход (БНД) е 
под 90 % от средния за Съюза, следва да 
се ползват от КФ по целта „Инвестиции 
за растеж и работни места“.

Or. en

Изменение 289
Markus Pieper, Joachim Zeller, Herbert Reul

Предложение за регламент
Съображение 54

Текст, предложен от Комисията Изменение

(54) За да бъдат утвърдени целите на 
Договора за икономическо, социално и 
териториално сближаване, по целта 
„Инвестиции за растеж и работни 
места“ следва да се оказва подкрепа на 
всички региони. За да се предоставя 
балансирана и постепенна подкрепа и да 
се отчита нивото на икономическо и 
социално развитие, ресурсите по тази 
цел следва да се заделят от ЕФРР и ЕСФ 
за по-слабо развитите региони, 
регионите в преход и по-силно 
развитите региони в съответствие със 
съотношението между техния брутен 
вътрешен продукт (БВП) на глава от 

(54) За да бъдат утвърдени целите на 
Договора за икономическо, социално и 
териториално сближаване, по целта 
„Инвестиции за растеж и работни 
места“ следва да се оказва подкрепа на 
всички региони. За да се предоставя 
балансирана и постепенна подкрепа и да 
се отчита нивото на икономическо и 
социално развитие, ресурсите по тази 
цел следва да се заделят от ЕФРР и ЕСФ 
за по-слабо развитите региони, 
регионите в преход и по-силно 
развитите региони в съответствие със 
съотношението между техния брутен 
вътрешен продукт (БВП) на глава от 
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населението и средния за ЕС. За да се 
гарантира дългосрочната устойчивост 
на инвестициите от структурните 
фондове, регионите, чийто БВП на 
глава от населението за периода 2007—
2013 г. е бил под 75 % от средния за 
ЕС—25 за референтния период, но 
чийто БВП на глава от населението е 
нараснал до над 75 % от средния за 
ЕС—27, следва да получават поне две 
трети от заделените за тях средства през 
2007—2013 г. Държавите членки, 
чийто брутен национален доход 
(БНД) е под 90 % от средния за Съюза,
следва да се ползват от КФ по целта 
„Инвестиции за растеж и работни 
места“.

населението и средния за ЕС. За да се 
гарантира дългосрочната устойчивост 
на инвестициите от структурните 
фондове, всички региони, които за
периода 2007—2013 г. са били 
финансирани в рамките на целта 
„Сближаване“, включително 
регионите, които за този период се 
подпомагат като „региони на 
поетапно приключване“ съгласно член 
8, параграф 1 от Регламент (ЕО) № 
1083/2006 на Съвета от 11 юли 2006 г. 
с общи разпоредби относно 
Европейския фонд за регионално 
развитие, Европейския социален фонд 
и Кохезионния фонд и за отмяна на 
Регламент (ЕО) № 1260/19991, и чийто 
БВП на глава от населението за периода 
2007—2013 г. е бил под 75 % от средния 
за ЕС—25 за референтния период, но е 
нараснал до над 75 % от средния за 
ЕС—27, следва да получават поне две 
трети от заделените за тях средства през 
2007—2013 г. 

_________________
1 ОВ L 210 от 31.7.2006 г., стр. 25.

Or. de

Изменение 290
María Irigoyen Pérez, Antolín Sánchez Presedo, Carmen Romero López, Luis Yáñez-
Barnuevo García

Предложение за регламент
Съображение 54

Текст, предложен от Комисията Изменение

(54) За да бъдат утвърдени целите на 
Договора за икономическо, социално и 
териториално сближаване, по целта 
„Инвестиции за растеж и работни 
места“ следва да се оказва подкрепа на 
всички региони. За да се предоставя 
балансирана и постепенна подкрепа и да 

(54) За да бъдат утвърдени целите на 
Договора за икономическо, социално и 
териториално сближаване, по целта 
„Инвестиции за растеж и работни 
места“ следва да се оказва подкрепа на 
всички региони. За да се предоставя 
балансирана и постепенна подкрепа и да 
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се отчита нивото на икономическо и 
социално развитие, ресурсите по тази 
цел следва да се заделят от ЕФРР и ЕСФ 
за по-слабо развитите региони, 
регионите в преход и по-силно 
развитите региони в съответствие със 
съотношението между техния брутен 
вътрешен продукт (БВП) на глава от 
населението и средния за ЕС. За да се 
гарантира дългосрочната устойчивост 
на инвестициите от структурните 
фондове, регионите, чийто БВП на глава 
от населението за периода 2007—2013 г. 
е бил под 75 % от средния за ЕС—25 за 
референтния период, но чийто БВП на 
глава от населението е нараснал до над 
75 % от средния за ЕС—27, следва да 
получават поне две трети от заделените 
за тях средства през 2007—2013 г. 
Държавите членки, чийто брутен 
национален доход (БНД) е под 90 % от 
средния за Съюза, следва да се ползват 
от КФ по целта „Инвестиции за растеж 
и работни места“.

се отчита реалното ниво на 
икономическо и социално развитие, 
ресурсите по тази цел следва да се 
заделят от ЕФРР и ЕСФ за по-слабо 
развитите региони, регионите в преход 
и по-силно развитите региони в 
съответствие със съотношението между 
техния брутен вътрешен продукт (БВП) 
на глава от населението и средния за 
ЕС. За да се гарантира дългосрочната 
устойчивост на инвестициите от 
структурните фондове и да се постигне 
напредък в икономическия растеж и 
социалното сближаване на 
европейските региони, регионите, 
чийто БВП на глава от населението за 
периода 2007—2013 г. е бил под 75 % от 
средния за ЕС—25 за референтния 
период, но чийто БВП на глава от 
населението е нараснал до над 75 % от 
средния за ЕС—27, следва да получават 
поне две трети от заделените за тях 
средства през 2007—2013 г с цел 
консолидиране на отбелязания 
напредък. Държавите членки, чийто 
брутен национален доход (БНД) е под 
90 % от средния за Съюза, следва да се 
ползват от КФ по целта „Инвестиции за 
растеж и работни места“. С цел да се 
определи реалното въздействие от 
кризата е необходимо да се извърши 
преглед на използваните 
икономически данни, както и да се 
въведат нови критерии като процент 
на безработица, при разпределянето 
на средствата, отпускани по 
политиката 

Or. es

Обосновка

Икономическите данни, използвани за разпределяне на средствата по политиката на 
сближаване на регионално равнище са най-актуалните, с които се разполага и не 
представят точно въздействието от кризата като цяло. Поради това е необходимо 
да се предвиди клауза за коригиране, която да позволява преразглеждането на 
категорията на регионите по време на периода на прилагане въз основа на значителни 
изменения на тяхното състояние, така че ако се наблюдава сравнително влошаване в 
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даден регион, той да може да получи по-голяма помощ.

Изменение 291
Michael Theurer

Предложение за регламент
Съображение 54

Текст, предложен от Комисията Изменение

(54) За да бъдат утвърдени целите на 
Договора за икономическо, социално и 
териториално сближаване, по целта 
„Инвестиции за растеж и работни 
места“ следва да се оказва подкрепа на 
всички региони. За да се предоставя 
балансирана и постепенна подкрепа и да 
се отчита нивото на икономическо и 
социално развитие, ресурсите по тази 
цел следва да се заделят от ЕФРР и ЕСФ 
за по-слабо развитите региони, 
регионите в преход и по-силно 
развитите региони в съответствие със 
съотношението между техния брутен 
вътрешен продукт (БВП) на глава от 
населението и средния за ЕС. За да се 
гарантира дългосрочната устойчивост 
на инвестициите от структурните 
фондове, регионите, чийто БВП на 
глава от населението за периода 
2007—2013 г. е бил под 75 % от 
средния за ЕС—25 за референтния 
период, но чийто БВП на глава от 
населението е нараснал до над 75 % от 
средния за ЕС—27, следва да получават 
поне две трети от заделените за тях 
средства през 2007—2013 г. Държавите 
членки, чийто брутен национален доход 
(БНД) е под 90 % от средния за Съюза, 
следва да се ползват от КФ по целта 
„Инвестиции за растеж и работни 
места“.

(54) За да бъдат утвърдени целите на 
Договора за икономическо, социално и 
териториално сближаване, по целта 
„Инвестиции за растеж и работни 
места“ следва да се оказва подкрепа на 
всички региони. За да се предоставя 
балансирана и постепенна подкрепа и да 
се отчита нивото на икономическо и 
социално развитие, ресурсите по тази 
цел следва да се заделят от ЕФРР и ЕСФ 
за по-слабо развитите региони, 
регионите в преход и по-силно 
развитите региони в съответствие със 
съотношението между техния брутен 
вътрешен продукт (БВП) на глава от 
населението и средния за ЕС. За да се 
гарантира дългосрочната устойчивост 
на инвестициите от структурните 
фондове, регионите, които за периода 
2007—2013 г. са били финансирани в 
рамките на целта „Сближаване“ и 
чийто БВП на глава от населението е 
нараснал до над 75 % от средния за 
ЕС—27, следва да получават поне две 
трети от заделените за тях средства през 
2007—2013 г. Държавите членки, чийто 
брутен национален доход (БНД) е под 
90 % от средния за Съюза, следва да се 
ползват от КФ по целта „Инвестиции за 
растеж и работни места“.

Or. de
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Обосновка

За да се избегнат скъпоструващи затруднения и статистически изкривявания, следва 
да се намери преходен режим.

Изменение 292
Nuno Teixeira

Предложение за регламент
Съображение 54

Текст, предложен от Комисията Изменение

(54) За да бъдат утвърдени целите на 
Договора за икономическо, социално и 
териториално сближаване, по целта 
„Инвестиции за растеж и работни 
места“ следва да се оказва подкрепа на 
всички региони. За да се предоставя 
балансирана и постепенна подкрепа и да 
се отчита нивото на икономическо и 
социално развитие, ресурсите по тази 
цел следва да се заделят от ЕФРР и ЕСФ 
за по-слабо развитите региони, 
регионите в преход и по-силно 
развитите региони в съответствие със 
съотношението между техния брутен 
вътрешен продукт (БВП) на глава от 
населението и средния за ЕС. За да се 
гарантира дългосрочната устойчивост 
на инвестициите от структурните 
фондове, регионите, чийто БВП на глава 
от населението за периода 2007—2013 г. 
е бил под 75 % от средния за ЕС—25 за 
референтния период, но чийто БВП на 
глава от населението е нараснал до над 
75 % от средния за ЕС—27, следва да 
получават поне две трети от заделените 
за тях средства през 2007—2013 г. 
Държавите членки, чийто брутен 
национален доход (БНД) е под 90 % от 
средния за Съюза, следва да се ползват 
от КФ по целта „Инвестиции за растеж 
и работни места“.

(54) За да бъдат утвърдени целите на 
Договора за икономическо, социално и 
териториално сближаване, по целта 
„Инвестиции за растеж и работни 
места“ следва да се оказва подкрепа на 
всички региони. За да се предоставя 
балансирана и постепенна подкрепа и да 
се отчита нивото на икономическо и 
социално развитие, ресурсите по тази 
цел следва да се заделят от ЕФРР и ЕСФ 
за по-слабо развитите региони, 
регионите в преход и по-силно 
развитите региони в съответствие със 
съотношението между техния брутен 
вътрешен продукт (БВП) на глава от 
населението и средния за ЕС. За да се 
гарантира дългосрочната устойчивост 
на инвестициите от структурните 
фондове, регионите, чийто БВП на глава 
от населението за периода 2007—2013 г. 
е бил под 75 % от средния за ЕС—25 за 
референтния период, но чийто БВП на 
глава от населението е нараснал до над 
75 % от средния за ЕС—27, следва да 
получават поне две трети от заделените 
за тях средства през 2007—2013 г. 
Държавите членки, чийто брутен 
национален доход (БНД) е под 90 % от 
средния за Съюза, следва да се ползват 
от КФ по целта „Инвестиции за растеж 
и работни места“. Поради своето 
социално и икономическо положение 
и високите разходи, произтичащи от 
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отдалечеността и островния им 
характер, най-отдалечените региони 
следва да се считат за по-слабо 
развити региони и да се ползват от 
всички предимства, които 
произтичат от това.

Or. pt

Обосновка

Природните ограничения на най-отдалечените региони показват, че те са силно 
засегнати от прекалено големите инвестиции, които трябва да осъществят в най-
различни области. В този смисъл се счита, че е важно те да бъдат приравнени към 
по-малко развити региони и да се възползват от всички предимства, които тези 
региони притежават в структурните фондове за периода 2014—2020 г.

Изменение 293
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Nikos Chrysogelos, Karima Delli, Ana Miranda, 
Jean-Paul Besset, Catherine Grèze

Предложение за регламент
Съображение 55а (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(55а) Модулацията на ставката на 
съфинансиране от фондовете за 
дадена приоритетна ос отчита 
обхващането на райони със сериозни и 
постоянни неблагоприятни природни 
или демографски условия, на островни 
държави членки допустими за 
финансиране по Кохезионния фонд и 
други острови, с изключение на тези, в 
които се намира столицата на 
държава членка или които имат 
постоянна връзка с континента, на 
планински райони, както са 
определени в националното 
законодателство на държавата
членка, и на слабо и много слабо 
населени райони и други райони със 
сериозни неблагоприятни 
демографски условия.
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Изменение 294
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Nikos Chrysogelos, Karima Delli, Ana Miranda, 
Jean-Paul Besset, Catherine Grèze

Предложение за регламент
Съображение 55

Текст, предложен от Комисията Изменение

(55) Следва да бъдат определени 
обективни критерии за определяне на 
допустими региони и области, които да 
получат подкрепа от фондовете. За тази 
цел идентифицирането на регионите и 
районите на равнището на Съюза следва 
да се основава на общата система за 
класификация на регионите, създадена с 
Регламент (ЕО) № 1059/2003 на 
Европейския парламент и на Съвета от 
26 май 2003 г. относно установяването 
на обща класификация на 
териториалните единици за 
статистически цели (NUTS).

(55) Следва да бъдат определени 
обективни критерии за определяне на 
допустими региони и области, които да 
получат подкрепа от фондовете. За тази 
цел идентифицирането на регионите и 
районите на равнището на Съюза следва 
да се основава на общата система за 
класификация на регионите, създадена с 
Регламент (ЕО) № 1059/2003 на 
Европейския парламент и на Съвета от 
26 май 2003 г. относно установяването 
на обща класификация на 
териториалните единици за 
статистически цели (NUTS). Възможно 
е тази класификация да бъде 
приспособена за специфични райони 
като островни региони.

Or. en

Изменение 295
László Surján

Предложение за регламент
Съображение 55

Текст, предложен от Комисията Изменение

(55) Следва да бъдат определени 
обективни критерии за определяне на 
допустими региони и области, които да 
получат подкрепа от фондовете. За тази 
цел идентифицирането на регионите и 

(55) Следва да бъдат определени 
обективни критерии за определяне на 
допустими региони и области, които да 
получат подкрепа от фондовете. За тази 
цел идентифицирането на регионите и 
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районите на равнището на Съюза следва 
да се основава на общата система за 
класификация на регионите, създадена с 
Регламент (ЕО) № 1059/2003 на 
Европейския парламент и на Съвета от 
26 май 2003 г. относно установяването 
на обща класификация на 
териториалните единици за 
статистически цели (NUTS).

районите на равнището на Съюза следва 
да се основава на общата система за 
класификация на регионите, създадена с 
Регламент (ЕО) № 1059/2003 на 
Европейския парламент и на Съвета от 
26 май 2003 г. относно установяването 
на обща класификация на 
териториалните единици за 
статистически цели (NUTS). Също 
следва да бъде установена система за 
набелязване на региони със сериозни 
междурегионални различия и 
„порочни кръгове“ на бедността, 
като такива различия следва да се 
коригират и чрез фондовете, с цел 
избягване на социално и 
междуетническо напрежение, както 
и напрежение, породено от бедност.

Or. en

Изменение 296
Giommaria Uggias, Vilja Savisaar-Toomast, Ramona Nicole Mănescu, Vincenzo Iovine

Предложение за регламент
Съображение 55

Текст, предложен от Комисията Изменение

(55) Следва да бъдат определени 
обективни критерии за определяне на 
допустими региони и области, които да 
получат подкрепа от фондовете. За тази 
цел идентифицирането на регионите и 
районите на равнището на Съюза следва 
да се основава на общата система за 
класификация на регионите, създадена с 
Регламент (ЕО) № 1059/2003 на 
Европейския парламент и на Съвета от 
26 май 2003 г. относно установяването 
на обща класификация на 
териториалните единици за 
статистически цели (NUTS).

(55) Следва да бъдат определени 
обективни критерии за определяне на 
допустими региони и области, които да 
получат подкрепа от фондовете. За тази 
цел идентифицирането на регионите и 
районите на равнището на Съюза следва 
да се основава на общата система за 
класификация на регионите, създадена с 
Регламент (ЕО) № 1059/2003 на 
Европейския парламент и на Съвета от 
26 май 2003 г. относно установяването 
на обща класификация на 
териториалните единици за 
статистически цели (NUTS). Следва да 
се отдели специално внимание на 
регионите, които са засегнати от 
сериозни и постоянни 
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неблагоприятни природни или 
демографски условия, като региони с 
много ниска гъстота на населението 
и островните, трансграничните и 
планинските региони, вземайки 
предвид факта, че тези 
териториални характеристики не 
съответстват непременно на 
разбивката, която в момента е 
предложена от общата 
класификация на териториалните 
единици за статистически цели 
(NUTS).

Or. en

Изменение 297
László Surján

Предложение за регламент
Съображение 56

Текст, предложен от Комисията Изменение

(56) За да определи целесъобразна 
финансова рамка, Комисията следва да 
установи чрез актове за изпълнение 
ориентировъчно годишно 
разпределение на наличните бюджетни 
кредити за поети задължения, като 
използва обективен и прозрачен метод с 
цел да насочи средствата към регионите, 
чието развитие изостава, включително 
тези, които получават преходна 
подкрепа.

(56) За да определи целесъобразна 
финансова рамка, Комисията следва да 
установи чрез актове за изпълнение 
ориентировъчно годишно 
разпределение на наличните бюджетни 
кредити за поети задължения, като 
използва обективен и прозрачен метод с 
цел да насочи средствата към регионите, 
чието развитие изостава, включително 
тези, които получават преходна 
подкрепа, и тези, които са засегнати 
от сериозни междурегионални 
различия, водещи до социално и 
междуетническо напрежение, както 
и напрежение, породено от бедност.

Or. en

Изменение 298
María Irigoyen Pérez, Inés Ayala Sender



PE489.656v01-00 106/197 AM\903190BG.doc

BG

Предложение за регламент
Съображение 57a (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(57а) Кохезионният фонд следва да 
подпомага инфраструктурните 
проекти, предвидени в Регламент 
(ЕС) №º [...]/2012 на Европейския 
парламент и на Съвета от [...], с 
който се създава Механизма за 
свързване на Европа с общ бюджет от 
XX евро, който следва да се използва 
изключително в полза на държавите
членки, определени като допустими 
за финансиране по Кохезионния фонд 
и следва да се прилагат процентите 
на съфинансиране, предвидени в 
същия. Процедурата по подбор на 
проектите следва да се извършва в 
съответствие с целите и 
критериите, определени в член 11 от 
Регламент (ЕС) №º [...]/2012, с който 
се създава Механизма за свързване на 
Европа; въпреки това подборът на 
проекти, допустими за финансиране, 
следва да се извърши до 31 декември 
2016 г. при спазване на 
разпределението по държави на 
средствата, прехвърлени от 
Кохезионния фонд към Механизма за 
свързване на Европа.

Or. es

Обосновка

Необходимо е да се предвиди преходен период от три години за осигуряване на 
необходимите средства, за да се гарантира, че всички държави членки използват 
наличните инструменти на Комисията за предоставяне на помощ.

Изменение 299
Jan Olbrycht, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Lena Kolarska-Bobińska
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Предложение за регламент
Съображение 57

Текст, предложен от Комисията Изменение

(57) Необходимо е да се определят 
граници за тези средства за инвестиции 
в растеж и работни места и да се 
приемат обективни критерии за тяхното 
отпускане на регионите и държавите
членки. С цел да се даде стимул на 
необходимото ускоряване на 
развитието на транспортната и 
енергийната инфраструктура и на 
информационните и 
комуникационните технологии в 
целия Съюз следва да се създаде 
Механизъм за свързване на Европа. 
Отпусканите от фондовете годишни 
бюджетни кредити на дадена 
държава членка и сумите, които се 
прехвърлят от Кохезионния фонд на 
Механизма за свързване на Европа на 
държава членка, следва да бъдат 
ограничени до таван, който ще бъде 
определен, като се отчита 
капацитетът на съответната 
държава членка за усвояване на 
отпуснатите бюджетни кредити. В 
допълнение в съответствие с водещата 
цел за намаляване на бедността е 
необходимо да бъде преориентирана 
схемата за хранителни помощи за най-
уязвимите лица с оглед на 
насърчаването на социалното 
приобщаване и хармоничното развитие 
на Съюза. Предвижда се механизъм, 
който да прехвърля средства към този 
инструмент и да гарантира, че те ще 
бъдат съставени от заделени в рамките 
на ЕСФ средства, с помощта на 
съответстващо имплицитно намаление в 
минималните проценти на структурните 
фондове, които ще бъдат заделени за 
ЕСФ във всяка държава.

(57) Необходимо е да се определят 
граници за тези средства за инвестиции 
в растеж и работни места и да се 
приемат обективни критерии за тяхното 
отпускане на регионите и държавите
членки. В съответствие с водещата цел 
за намаляване на бедността е 
необходимо да бъде преориентирана 
схемата за хранителни помощи за най-
уязвимите лица с оглед на 
насърчаването на социалното 
приобщаване и хармоничното развитие 
на Съюза. Предвижда се механизъм, 
който да прехвърля средства към този 
инструмент и да гарантира, че те ще 
бъдат съставени от заделени в рамките 
на ЕСФ средства, с помощта на 
съответстващо имплицитно намаление в 
минималните проценти на структурните 
фондове, които ще бъдат заделени за 
ЕСФ във всяка държава.

Or. en
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Изменение 300
Hermann Winkler

Предложение за регламент
Съображение 58

Текст, предложен от Комисията Изменение

(58) С цел да бъде подсилен акцентът 
върху резултатите и постигането на 
целите на „Европа 2020“ пет 
процента от средствата по цел 
„Инвестиции за растеж и работни 
места“ следва да бъдат заделяни 
като резерв за изпълнение за всеки 
един от фондовете и всяка категория 
региони във всяка държава членка.

заличава се

Or. de

Изменение 301
Erminia Mazzoni, Giommaria Uggias

Предложение за регламент
Съображение 58

Текст, предложен от Комисията Изменение

(58) С цел да бъде подсилен акцентът 
върху резултатите и постигането на 
целите на „Европа 2020“ пет 
процента от средствата по цел 
„Инвестиции за растеж и работни 
места“ следва да бъдат заделяни 
като резерв за изпълнение за всеки 
един от фондовете и всяка категория 
региони във всяка държава членка.

заличава се

Or. en

Изменение 302
Ramona Nicole Mănescu
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Предложение за регламент
Съображение 58

Текст, предложен от Комисията Изменение

(58) С цел да бъде подсилен акцентът 
върху резултатите и постигането на 
целите на „Европа 2020“ пет 
процента от средствата по цел 
„Инвестиции за растеж и работни 
места“ следва да бъдат заделяни 
като резерв за изпълнение за всеки 
един от фондовете и всяка категория 
региони във всяка държава членка.

заличава се

Or. en

Изменение 303
Vincenzo Iovine, Giommaria Uggias, Andrea Cozzolino, Salvatore Caronna, Leonardo 
Domenici, Francesco De Angelis, Guido Milana

Предложение за регламент
Съображение 58

Текст, предложен от Комисията Изменение

(58) С цел да бъде подсилен акцентът 
върху резултатите и постигането на 
целите на „Европа 2020“ пет 
процента от средствата по цел 
„Инвестиции за растеж и работни 
места“ следва да бъдат заделяни 
като резерв за изпълнение за всеки 
един от фондовете и всяка категория 
региони във всяка държава членка.

заличава се

Or. it

Обосновка

Въвеждането на резерв за изпълнение може да има отрицателно въздействие, тъй 
като се създава стимул за държавите членки и местните органи да си поставят 
скромни и неиновативни цели с цел получаване на допълнителни безвъзмездни 
средства.
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Изменение 304
Younous Omarjee, Cornelia Ernst

Предложение за регламент
Съображение 58

Текст, предложен от Комисията Изменение

(58) С цел да бъде подсилен акцентът 
върху резултатите и постигането на 
целите на „Европа 2020“ пет 
процента от средствата по цел 
„Инвестиции за растеж и работни 
места“ следва да бъдат заделяни 
като резерв за изпълнение за всеки 
един от фондовете и всяка категория 
региони във всяка държава членка.

заличава се

Or. fr

Изменение 305
Tamás Deutsch

Предложение за регламент
Съображение 58

Текст, предложен от Комисията Изменение

(58) С цел да бъде подсилен акцентът 
върху резултатите и постигането на 
целите на „Европа 2020“ пет 
процента от средствата по цел 
„Инвестиции за растеж и работни 
места“ следва да бъдат заделяни 
като резерв за изпълнение за всеки 
един от фондовете и всяка категория 
региони във всяка държава членка.

заличава се

Or. en

Изменение 306
Francesco De Angelis, Salvatore Caronna, Vincenzo Iovine, Andrea Cozzolino, 
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Leonardo Domenici, Patrizia Toia, Guido Milana, Mario Pirillo

Предложение за регламент
Съображение 58

Текст, предложен от Комисията Изменение

(58) С цел да бъде подсилен акцентът 
върху резултатите и постигането на 
целите на „Европа 2020“ пет 
процента от средствата по цел 
„Инвестиции за растеж и работни 
места“ следва да бъдат заделяни 
като резерв за изпълнение за всеки 
един от фондовете и всяка категория 
региони във всяка държава членка.

заличава се

Or. it

Изменение 307
Rosa Estaràs Ferragut, Veronica Lope Fontagné

Предложение за регламент
Съображение 58

Текст, предложен от Комисията Изменение

(58) С цел да бъде подсилен акцентът 
върху резултатите и постигането на 
целите на „Европа 2020“ пет процента 
от средствата по цел „Инвестиции за 
растеж и работни места“ следва да 
бъдат заделяни като резерв за 
изпълнение за всеки един от фондовете 
и всяка категория региони във всяка
държава членка.

(58) С цел да бъде подсилен акцентът 
върху резултатите и постигането на 
целите на „Европа 2020“ пет процента 
от средствата, отпуснати на дадена 
държава членка по цел „Инвестиции за 
растеж и работни места“ могат да 
бъдат заделяни като резерв за 
изпълнение за всеки един от фондовете 
и всяка категория региони в тази
държава членка.

Or. es

Изменение 308
Hermann Winkler
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Предложение за регламент
Съображение 59

Текст, предложен от Комисията Изменение

(59) Що се отнася до фондовете, за да се 
осигурят целесъобразни отпуснати 
средства за всяка категория региони,
между по-слабо развитите, по-силно 
развитите и регионите в преход не
следва да се прехвърлят ресурси, освен 
при надлежно мотивирани 
обстоятелства, свързани с 
постигането на една или няколко 
тематични цели, и в размер на не 
повече от 2 % от общите бюджетни 
кредити за съответната категория 
региони.

(59) Що се отнася до фондовете, между 
по-слабо развитите, по-силно развитите 
и регионите в преход следва, при 
наличието на определени 
предпоставки, да могат да се 
прехвърлят ресурси.

Or. de

Обосновка

Трябва да съществува възможност за вътрешно преразпределяне на средствата 
между отделните категории, например в рамките на една федерална провинция, за да 
се избегне финансов дефицит.

Изменение 309
Nuno Teixeira

Предложение за регламент
Съображение 59

Текст, предложен от Комисията Изменение

(59) Що се отнася до фондовете, за да се 
осигурят целесъобразни отпуснати 
средства за всяка категория региони, 
между по-слабо развитите, по-силно 
развитите и регионите в преход не 
следва да се прехвърлят ресурси, освен 
при надлежно мотивирани 
обстоятелства, свързани с 
постигането на една или няколко 
тематични цели, и в размер на не 
повече от 2 % от общите бюджетни 

(59) Що се отнася до фондовете, за да се 
осигурят целесъобразни отпуснати 
средства за всяка категория региони, 
между по-слабо развитите, по-силно 
развитите и регионите в преход не 
следва да се прехвърлят ресурси.



AM\903190BG.doc 113/197 PE489.656v01-00

BG

кредити за съответната категория 
региони.

Or. pt

Обосновка

Държавите вече притежават специфичен финансов пакет и не следва да се извършва 
трансфер на фондове между региони, особено в случаите когато най-големите 
бенефициенти са най-развитите региони в ущърб на най-слабо развитите. Очевидно е, 
че ефектът „spill-over“, обсъждан тук, няма да допринесе за по-голямо икономическо, 
социално и териториално сближаване, както е посочено в член 174 от Договора. Тази 
промяна е в съответствие с промяната, извършена в член 85, точка 2.

Изменение 310
Cornelia Ernst

Предложение за регламент
Съображение 59

Текст, предложен от Комисията Изменение

(59) Що се отнася до фондовете, за да се 
осигурят целесъобразни отпуснати 
средства за всяка категория региони, 
между по-слабо развитите, по-силно 
развитите и регионите в преход не 
следва да се прехвърлят ресурси, освен 
при надлежно мотивирани 
обстоятелства, свързани с постигането 
на една или няколко тематични цели, и в 
размер на не повече от 2 % от общите 
бюджетни кредити за съответната 
категория региони.

(59) Що се отнася до фондовете, за да се 
осигурят целесъобразни отпуснати 
средства за всяка категория региони, 
между по-слабо развитите, по-силно 
развитите и регионите в преход не 
следва да се прехвърлят ресурси, освен 
при надлежно мотивирани 
обстоятелства, свързани с постигането 
на една или няколко тематични цели, и в 
размер на не повече от 5 % от общите 
бюджетни кредити за съответната 
категория региони.

Or. en

Изменение 311
Markus Pieper, Joachim Zeller, Michael Theurer, Tamás Deutsch, Oldřich Vlasák

Предложение за регламент
Съображение 59
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Текст, предложен от Комисията Изменение

(59) Що се отнася до фондовете, за да се 
осигурят целесъобразни отпуснати 
средства за всяка категория региони, 
между по-слабо развитите, по-силно 
развитите и регионите в преход не 
следва да се прехвърлят ресурси, освен 
при надлежно мотивирани 
обстоятелства, свързани с постигането 
на една или няколко тематични цели, и в 
размер на не повече от 2 % от общите 
бюджетни кредити за съответната 
категория региони.

(59) Що се отнася до фондовете, за да се 
осигурят целесъобразни отпуснати 
средства за всяка категория региони, 
между по-слабо развитите и по-силно 
развитите не следва да се прехвърлят 
ресурси, освен при надлежно 
мотивирани обстоятелства, свързани с 
постигането на една или няколко 
тематични цели, и в размер на не повече 
от 2 % от общите бюджетни кредити за 
съответната категория региони.

Or. de

Изменение 312
Tamás Deutsch

Предложение за регламент
Съображение 59

Текст, предложен от Комисията Изменение

(59) Що се отнася до фондовете, за да се 
осигурят целесъобразни отпуснати 
средства за всяка категория региони, 
между по-слабо развитите, по-силно 
развитите и регионите в преход не 
следва да се прехвърлят ресурси, освен 
при надлежно мотивирани 
обстоятелства, свързани с постигането 
на една или няколко тематични цели, и в 
размер на не повече от 2 % от общите 
бюджетни кредити за съответната 
категория региони.

(59) Що се отнася до фондовете, за да се 
осигурят целесъобразни отпуснати 
средства за всяка категория региони, 
между по-слабо развитите, по-силно 
развитите и регионите в преход не 
следва да се прехвърлят ресурси, освен 
при надлежно мотивирани 
обстоятелства, свързани с постигането 
на една или няколко тематични цели, и в 
размер на не повече от 6 % от общите 
бюджетни кредити за съответната 
категория региони.

Or. en

Изменение 313
Tomasz Piotr Poręba
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Предложение за регламент
Съображение 59а (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(59а) Опитът от работата със 
сегашната финансова рамка показва, 
че усвояването на финансирането 
изисква таванът за средствата за 
сближаване да бъде поддържан на 4 % 
от БВП;

Or. en

Изменение 314
Markus Pieper, Joachim Zeller, Herbert Reul

Предложение за регламент
Съображение 60

Текст, предложен от Комисията Изменение

(60) За да се осигури истинско 
икономическо въздействие, подкрепата 
от фондовете следва да не замества 
публичните разходи на държавите 
членки или еквиваленти на тях 
структурни разходи съгласно настоящия 
регламент. Наред с това, с цел 
подкрепата от фондовете да отчита по-
широкия икономически контекст, 
равнището на публичните разходи 
следва да бъде определено спрямо 
общите макроикономически условия, 
при които се осъществява 
финансирането, въз основа на 
показателите, предвидени в програмите 
за стабилност и сближаване, които 
държавите членки подават ежегодно в 
съответствие с Регламент (EО) № 
1466/97 на Съвета от 7 юли 1997 г. за 
засилване на надзора върху състоянието 
на бюджета и на надзора и 
координацията на икономическите 
политики[13]. Проверките на принципа 
на допълняемост, които Комисията 

(60) За да се осигури истинско 
икономическо въздействие, подкрепата 
от фондовете следва да не замества 
публичните разходи на държавите 
членки или еквиваленти на тях 
структурни разходи съгласно настоящия 
регламент. Наред с това, с цел 
подкрепата от фондовете да отчита по-
широкия икономически контекст, 
равнището на публичните разходи 
следва да бъде определено спрямо 
общите макроикономически условия, 
при които се осъществява 
финансирането, въз основа на 
показателите, предвидени в програмите 
за стабилност и сближаване, които 
държавите членки подават ежегодно в 
съответствие с Регламент (EО) № 
1466/97 на Съвета от 7 юли 1997 г. за 
засилване на надзора върху състоянието 
на бюджета и на надзора и 
координацията на икономическите 
политики[13]. Проверките на принципа 
на допълняемост, които Комисията 
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прави, следва да се концентрират
върху държавите членки, в които по-
слабо развитите региони и тези в 
преход обхващат поне 15 % от 
населението, с оглед мащаба на 
предоставените им финансови 
ресурси.

прави, следва да се разпростре върху 
всички региони.

Or. de

Обосновка

Срн. член 1; Резолюция на Европейския парламент от 5 юли 2011 г. относно Петия 
доклад за сближаването на Комисията и относно стратегията за политика за 
сближаване след 2013 г. (2011/2035(INI)

Изменение 315
Ramona Nicole Mănescu

Предложение за регламент
Съображение 61

Текст, предложен от Комисията Изменение

(61) Необходимо е да бъдат заложени 
специални разпоредби относно 
програмирането, управлението, 
мониторинга и контрола на 
оперативните програми, подкрепяни от 
фондовете. В оперативните програми 
следва да бъдат определени 
приоритетни оси, които съответстват на 
тематичните цели, да бъде разработена 
последователна логика на интервенция 
за работа по набелязаните потребности 
на развитието и да бъде определена 
рамката за оценката на изпълнението. 
Те следва да съдържат също така и 
други елементи, необходими за 
ефективното и ефикасно изпълнение на 
тези фондове.

(61) Необходимо е да бъдат заложени 
специални разпоредби относно 
програмирането, управлението, 
мониторинга, докладването, 
методологията, практиките за 
управление на проекти и програми, и 
контрола на оперативните програми, 
подкрепяни от фондовете. В 
оперативните програми следва да бъдат 
определени приоритетни оси, които 
съответстват на тематичните цели, да 
бъде разработена последователна логика 
на интервенция за работа по 
набелязаните потребности на 
развитието и да бъде определена 
рамката за оценката на изпълнението. 
Те следва да съдържат също така и 
други елементи, необходими за 
ефективното и ефикасно изпълнение на 
тези фондове.

Or. en
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Изменение 316
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Nikos Chrysogelos, Karima Delli, Ana Miranda, 
Jean-Paul Besset, Catherine Grèze

Предложение за регламент
Съображение 61

Текст, предложен от Комисията Изменение

(61) Необходимо е да бъдат заложени 
специални разпоредби относно 
програмирането, управлението, 
мониторинга и контрола на 
оперативните програми, подкрепяни от 
фондовете. В оперативните програми 
следва да бъдат определени 
приоритетни оси, които съответстват на 
тематичните цели, да бъде разработена 
последователна логика на интервенция 
за работа по набелязаните потребности 
на развитието и да бъде определена 
рамката за оценката на изпълнението. 
Те следва да съдържат също така и 
други елементи, необходими за 
ефективното и ефикасно изпълнение на 
тези фондове.

(61) Необходимо е да бъдат заложени 
специални разпоредби относно 
програмирането, управлението, 
мониторинга и контрола на 
оперативните програми, подкрепяни от 
фондовете. В оперативните програми 
следва да бъдат определени 
приоритетни оси, които съответстват на 
тематичните цели и на 
хоризонталните принципи във връзка 
със съответствието с правото на ЕС 
и националното право, насърчаване на 
равенството между мъжете и 
жените и недискриминация и 
устойчиво развитие, както е 
определено в настоящия регламент, 
да бъде разработена последователна 
логика на интервенция за работа по 
набелязаните потребности на 
развитието и да бъде определена 
рамката за оценката на изпълнението. 
Те следва да съдържат също така и 
други елементи, необходими за 
ефективното и ефикасно изпълнение на 
тези фондове.

Or. en

Изменение 317
Nuno Teixeira

Предложение за регламент
Съображение 62
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Текст, предложен от Комисията Изменение

(62) С оглед на подобряването на 
комплементарността и опростяване на 
изпълнението следва да бъде възможно 
подкрепата от КФ и ЕФРР да се 
съчетава с подкрепа от ЕСФ в 
съвместни оперативни програми по 
целта за растеж и работни места.

(62) С оглед на подобряването на 
комплементарността и опростяване на 
достъпа до структурните фондове от 
страна на бенефициерите и 
последващото изпълнение на 
проектите, следва да бъде възможно 
насърчаване на управлението на 
няколко фонда, съчетавайки 
подкрепата от КФ и ЕФРР с подкрепа от 
ЕСФ в съвместни оперативни програми 
по целта за растеж и работни места.

Or. pt

Обосновка

Многофондовото управление ще позволи един бенефициер, който желае да реализира 
даден проект, да получи чрез представянето само на една кандидатура финансиране 
по линията на ЕФРР, КФ или ЕСФ за различните инвестиции, които желае да 
осъществи. Целта е да се улесни разработването и осъществяването на проекти, без 
да е нужно бенефициентите да представят няколко кандидатури за специфични 
програми за финансиране.

Изменение 318
Ramona Nicole Mănescu

Предложение за регламент
Съображение 64

Текст, предложен от Комисията Изменение

(64) С цел да бъде дадена възможност на 
държавите членки да изпълняват част от 
една оперативна програма, като 
прилагат подход, основан на 
резултатите, е полезно да бъде 
предвиден съвместен план за действие, 
в който да влизат комплекс от действия, 
които да бъдат изпълнени от 
бенефициер с цел принос към целите на 
оперативната програма. С цел да бъде 
опростена и подсилена ориентацията на 

(64) С цел да бъде дадена възможност на 
държавите членки да изпълняват част от 
една оперативна програма, като 
прилагат подход, основан на 
резултатите, е полезно да бъде 
предвиден съвместен план за действие, 
в който да влизат комплекс от действия, 
които да бъдат изпълнени от 
бенефициер с цел принос към целите на 
оперативната програма. С цел да бъде 
опростена и подсилена ориентацията на 
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фондовете към резултатите 
управлението на съвместния план за 
действие следва да се базира 
изключително и само на съвместно 
договорени етапни цели, крайни 
продукти и резултати, определени в 
решението на Комисията за приемане на 
съвместния план за действие. Контролът 
и одитът на всеки съвместен план за 
действие също следва да се ограничава 
до осъществяването на тези етапни 
цели, крайни продукти и резултати. 
Следователно е необходимо да бъдат 
определени правила за подготовката, 
съдържанието, приемането, 
финансовото управление и контрола на 
съвместните планове за действие.

фондовете към резултатите 
управлението на съвместния план за 
действие следва да се базира 
изключително и само на съвместно 
договорени етапни цели на 
управлението на проекта, крайни 
продукти и резултати, определени в 
решението на Комисията за приемане на 
съвместния план за действие. Контролът 
и одитът на всеки съвместен план за 
действие също следва да се ограничава 
до осъществяването на тези етапни 
цели, крайни продукти и резултати. 
Следователно е необходимо да бъдат 
определени правила за подготовката, 
съдържанието, приемането, 
финансовото управление и контрола на 
съвместните планове за действие.

Or. en

Изменение 319
Jan Olbrycht, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Lena Kolarska-Bobińska

Предложение за регламент
Съображение 65

Текст, предложен от Комисията Изменение

(65) Когато една стратегия за развитие 
на град или територия изисква 
интегриран подход, тъй като включва 
инвестиции по повече от една 
приоритетна ос на една или няколко 
оперативни програми, подкрепеното от 
фондовете действие следва да се 
осъществява като интегрирана 
териториална инвестиция в рамките на 
определена оперативна програма.

(65) Когато една стратегия за развитие 
на град или територия изисква 
интегриран подход, тъй като включва 
инвестиции по повече от една 
приоритетна ос на една или няколко 
оперативни програми, подкрепеното от 
фондовете действие следва да се 
осъществява като интегрирана 
териториална инвестиция.

Or. en
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Изменение 320
Cornelia Ernst, Younous Omarjee

Предложение за регламент
Съображение 67

Текст, предложен от Комисията Изменение

(67) За да се гарантира наличието на 
основната актуална информация за 
изпълнението на програмите, е 
необходимо държавите членки да 
предоставят редовно на Комисията най-
важните данни. С цел да се избегне 
допълнителна тежест за държавите
членки те следва да се ограничават до 
постоянно събираните данни, а 
предаването им следва да става чрез 
електронен обмен на данни.

(67) За да се гарантира наличието на 
основната актуална информация за 
изпълнението на програмите, е 
необходимо държавите членки да 
предоставят редовно на Комисията най-
важните данни. С цел да се избегне 
допълнителна тежест за държавите
членки те следва да се ограничават до 
постоянно събираните данни, а 
предаването им следва да става чрез 
електронен обмен на данни. Дотолкова, 
доколкото това предаване включва 
лични данни, следва да се прилагат 
разпоредбите на Директива 95/46/ЕО 
и на Регламент (ЕО) № 45/2001.

Or. en

Изменение 321
Cornelia Ernst, Younous Omarjee

Предложение за регламент
Съображение 70

Текст, предложен от Комисията Изменение

(70) Важно е постиженията на 
фондовете на Съюза да бъдат 
представени на вниманието на широката 
общественост. Гражданите имат 
правото да знаят как се инвестират 
финансовите средства на Съюза. 
Основната отговорност за това да 
осигурят разпространението на 
подходяща информация сред 
обществеността следва да бъде както на 
управляващите органи, така и на 

(70) Важно е постиженията на 
фондовете на Съюза да бъдат 
представени на вниманието на широката 
общественост. Гражданите имат 
правото да знаят как се инвестират 
финансовите средства на Съюза. 
Основната отговорност за това да 
осигурят разпространението на 
подходяща информация сред 
обществеността следва да бъде както на 
управляващите органи, така и на 
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бенефициерите. За да се осигури по-
голяма ефективност в комуникацията с 
широката общественост и по-голяма 
синергия между комуникационните 
действия, предприемани по инициатива 
на Комисията, средствата, разпределени 
за комуникационна дейност съгласно 
настоящия регламент, допринасят също 
и за обезпечаването на 
корпоративните комуникации във 
връзка с политическите приоритети 
на Европейския съюз, доколкото те са 
свързани с общите цели на 
настоящия регламент.

бенефициерите. За да се осигури по-
голяма ефективност в комуникацията с 
широката общественост и по-голяма 
синергия между комуникационните 
действия, предприемани по инициатива 
на Комисията, средствата, разпределени 
за комуникационна дейност съгласно 
настоящия регламент, допринасят също 
и за повишаване на осведомеността за 
целите на политиката на 
сближаване и нейната роля като 
въпрос от истинско значение за 
гражданите на ЕС.

Or. en

Изменение 322
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Nikos Chrysogelos, Karima Delli, Ana Miranda, 
Jean-Paul Besset, Catherine Grèze

Предложение за регламент
Съображение 72

Текст, предложен от Комисията Изменение

(72) С оглед укрепване на достъпността 
и прозрачност на информацията относно 
възможностите за финансиране и 
бенефициерите на проектите във всяка 
държава членка следва да се осигури 
единен уебсайт или портал, 
предоставящ информация за всички 
оперативни програми, включително 
списък на подкрепените операции по 
всяка оперативна програма.

(72) С оглед укрепване на достъпността 
и прозрачност на информацията относно 
възможностите за финансиране и 
бенефициерите на проектите, и по-ясно 
разясняване на логиката зад 
европейския процес на интеграция в 
областта на регионалното развитие 
и междусекторните действия, във 
всяка държава членка следва да се 
осигури единен уебсайт или портал, 
предоставящ информация на ясен и 
разбираем език за всички оперативни 
програми, включително списък на 
подкрепените операции по всяка 
оперативна програма.

Or. en
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Изменение 323
María Irigoyen Pérez

Предложение за регламент
Съображение 72

Текст, предложен от Комисията Изменение

(72) С оглед укрепване на достъпността 
и прозрачност на информацията относно 
възможностите за финансиране и 
бенефициерите на проектите във всяка
държава членка следва да се осигури 
единен уебсайт или портал, 
предоставящ информация за всички 
оперативни програми, включително 
списък на подкрепените операции по 
всяка оперативна програма.

(72) С оглед укрепване на достъпността 
и прозрачност на информацията относно 
възможностите за финансиране и 
бенефициерите на проектите във всяка 
държава членка следва да се осигури 
единен уебсайт или портал, 
предоставящ широкообхватна и 
леснодостъпна информация за всички 
оперативни програми, включително 
списък на подкрепените операции по 
всяка оперативна програма.

Or. es

Обосновка

Следва да се гарантира, че предоставяната информация е широкообхватна и 
достъпна.

Изменение 324
Hermann Winkler

Предложение за регламент
Съображение 73

Текст, предложен от Комисията Изменение

(73) Необходимо е да се определят 
елементите за модулиране на 
ставката на съфинансиране от 
фондовете за оперативните 
програми, и по-специално да се усили 
мултипликационният ефект на 
средствата на Съюза. Необходимо е 
също така да се установят 
максимални ставки на съфинансиране 
по категории региони с цел да се 
гарантира спазване на принципа за 

заличава се
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съфинансиране чрез подходящо ниво 
на национална подкрепа.

Or. de

Изменение 325
Tamás Deutsch

Предложение за регламент
Съображение 73

Текст, предложен от Комисията Изменение

(73) Необходимо е да се определят 
елементите за модулиране на ставката 
на съфинансиране от фондовете за 
оперативните програми, и по-специално 
да се усили мултипликационният ефект 
на средствата на Съюза. Необходимо е 
също така да се установят максимални 
ставки на съфинансиране по категории 
региони с цел да се гарантира спазване 
на принципа за съфинансиране чрез 
подходящо ниво на национална 
подкрепа.

(73) Необходимо е да се определят 
елементите за модулиране на ставката 
на съфинансиране от фондовете за 
оперативните програми, и по-специално 
да се усили мултипликационният ефект 
на средствата на Съюза. Необходимо е 
също така да се установят максимални 
ставки на съфинансиране по категории 
региони с цел да се гарантира спазване 
на принципа за съфинансиране чрез 
подходящо ниво както на публична, 
така и на частна национална 
подкрепа. Текущите национални 
ставки на съфинансиране не следва да 
се увеличават в настоящата 
икономическа ситуация, която и без 
това поражда множество 
предизвикателства за регионите. В 
региони около столици, които са 
единствените по-развити региони в 
дадена държава членка, следва да се 
уреди повече гъвкавост.

Or. en

Изменение 326
Nuno Teixeira

Предложение за регламент
Съображение 73
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Текст, предложен от Комисията Изменение

(73) Необходимо е да се определят 
елементите за модулиране на ставката 
на съфинансиране от фондовете за 
оперативните програми, и по-специално 
да се усили мултипликационният ефект 
на средствата на Съюза. Необходимо е 
също така да се установят максимални 
ставки на съфинансиране по категории 
региони с цел да се гарантира спазване 
на принципа за съфинансиране чрез 
подходящо ниво на национална 
подкрепа.

(73) Необходимо е да се определят 
елементите за модулиране на ставката 
на съфинансиране от фондовете за 
оперативните програми, вземайки 
предвид условията за икономическо 
управление, произтичащи от Пакта 
за стабилност и растеж на всяка 
държава членка, и по-специално да се 
усили мултипликационният ефект на 
средствата на Съюза. Необходимо е 
също така да се установят максимални 
ставки на съфинансиране по категории 
региони с цел да се гарантира спазване 
на принципа за съфинансиране чрез 
подходящо ниво на национална 
подкрепа.

Or. pt

Обосновка

Ставката на съфинансиране следва да бъде модулирана в съответствие с  
икономическите условия на всяка държава членка, изброени в Пакта за стабилност и 
растеж. Целта е установяване на гъвкав механизъм, чрез който Европейската 
комисия да увеличава ставката за съфинансиране и да улеснява реализацията на 
проекти, винаги, когато дадена държава членка изпитва големи бюджетни 
затруднения.

Изменение 327
Ramona Nicole Mănescu

Предложение за регламент
Съображение 74

Текст, предложен от Комисията Изменение

(74) Необходимо е държавите членки да 
определят управляващ орган, 
сертифициращ орган и функционално 
независим одитиращ орган за всяка 
оперативна програма. С цел да се 
предвиди гъвкавост за държавите

(74) Необходимо е държавите членки да 
определят управляващ орган, 
сертифициращ орган и функционално 
независим одитиращ орган за всяка 
оперативна програма. С цел да се 
предвиди гъвкавост за държавите
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членки при изграждането на системите 
за контрол е целесъобразно да се 
предвиди възможността функциите на 
сертифициращия орган да се изпълняват 
от управляващия орган. Държавата
членка следва също така да може да 
определи междинни звена, които да 
изпълняват определени задачи на 
управляващия или на сертифициращия 
орган. В такъв случай държавата членка 
следва да определи ясно техните 
съответни отговорности и функции.

членки при изграждането на системите 
за контрол е целесъобразно да се 
предвиди възможността функциите на 
сертифициращия орган да се изпълняват 
от управляващия орган. Държавата
членка следва също така да може да 
определи междинни звена, които да 
изпълняват определени задачи на 
управляващия или на сертифициращия 
орган при условие, че те са напълно 
компетентни по управлението на 
проекти и програми. В такъв случай
държавата членка следва да определи 
ясно техните съответни отговорности и 
функции.

Or. en

Изменение 328
Elżbieta Katarzyna Łukacijewska

Предложение за регламент
Съображение 74

Текст, предложен от Комисията Изменение

(74) Необходимо е държавите членки да 
определят управляващ орган, 
сертифициращ орган и функционално 
независим одитиращ орган за всяка 
оперативна програма. С цел да се 
предвиди гъвкавост за държавите
членки при изграждането на системите 
за контрол е целесъобразно да се 
предвиди възможността функциите на 
сертифициращия орган да се изпълняват 
от управляващия орган. Държавата
членка следва също така да може да 
определи междинни звена, които да 
изпълняват определени задачи на 
управляващия или на сертифициращия 
орган. В такъв случай държавата членка 
следва да определи ясно техните 
съответни отговорности и функции.

(74) Необходимо е държавите членки да 
определят управляващ орган, 
сертифициращ орган и функционално 
независим одитиращ орган за всяка 
оперативна програма. С цел да се 
предвиди гъвкавост за държавите
членки при изграждането на системите 
за контрол е целесъобразно да се 
предвиди възможността функциите на 
сертифициращия орган да се изпълняват 
от управляващия орган. Държавата
членка следва също така да може да 
определи междинни звена, които да 
изпълняват определени задачи на 
управляващия или на сертифициращия 
орган при условие, че те са напълно 
компетентни по управлението на 
проекти и програми. В такъв случай 
държавата членка следва да определи 
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ясно техните съответни отговорности и 
функции.

Or. en

Изменение 329
Ramona Nicole Mănescu

Предложение за регламент
Съображение 75

Текст, предложен от Комисията Изменение

(75) Управляващият орган носи 
основната отговорност за ефективното и 
ефикасно изпълнение на фондовете и 
следователно изпълнява значителен 
брой функции, свързани с управлението 
на програмата и мониторинга, 
финансовото управление и контрола, 
както и подборът на проекти. Неговите 
отговорности и функции следва да 
бъдат определени.

(75) Управляващият орган носи 
основната отговорност за ефективното и 
ефикасно изпълнение на фондовете и 
следователно изпълнява значителен 
брой функции, свързани с управлението 
на проекта и програмата и 
мониторинга, финансовото управление 
и контрола, както и подборът на 
проекти. Неговите отговорности и 
функции следва да бъдат определени в 
членовете на регламента.

Or. en

Изменение 330
Hermann Winkler

Предложение за регламент
Съображение 78

Текст, предложен от Комисията Изменение

(78) С цел да се отчете специфичната 
организация на системите за контрол 
и управление за ЕФРР, ЕСФ и 
Кохезионния фонд и необходимостта 
да се гарантира пропорционален 
подход са необходими специални 
разпоредби за акредитацията и 
оттеглянето на акредитацията на 
управляващия орган и на 

заличава се
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сертифициращия орган.

Or. de

Изменение 331
Cornelia Ernst, Younous Omarjee

Предложение за регламент
Съображение 78

Текст, предложен от Комисията Изменение

(78) С цел да се отчете специфичната 
организация на системите за контрол 
и управление за ЕФРР, ЕСФ и 
Кохезионния фонд и необходимостта 
да се гарантира пропорционален 
подход са необходими специални 
разпоредби за акредитацията и 
оттеглянето на акредитацията на 
управляващия орган и на 
сертифициращия орган.

заличава се

Or. en

Изменение 332
Rosa Estaràs Ferragut, Veronica Lope Fontagné

Предложение за регламент
Съображение 78

Текст, предложен от Комисията Изменение

(78) С цел да се отчете специфичната 
организация на системите за контрол и 
управление за ЕФРР, ЕСФ и 
Кохезионния фонд и необходимостта да 
се гарантира пропорционален подход са 
необходими специални разпоредби за 
акредитацията и оттеглянето на 
акредитацията на управляващия орган 
и на сертифициращия орган.

(78) С цел да се отчете специфичната 
организация на системите за контрол и 
управление за ЕФРР, ЕСФ и 
Кохезионния фонд и необходимостта да 
се гарантира пропорционален подход са 
необходими специални разпоредби за 
процедурите и функционирането на 
управляващия орган и на 
сертифициращия орган.
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Or. es

Изменение 333
Rosa Estaràs Ferragut, Veronica Lope Fontagné

Предложение за регламент
Съображение 80

Текст, предложен от Комисията Изменение

(80) Наред с общоприложимите правила 
относно финансовото управление са 
необходими допълнителни разпоредби 
за ЕФРР, ЕСФ и Кохезионния фонд. По 
специално с оглед на това да се 
осигурят за Комисията гаранции в 
разумна степен преди годишното 
уравняване на сметките заявленията 
за междинни плащания следва да се 
възстановяват на 90 % от сумата, която 
се получава при прилагане на ставката 
на съфинансиране за всяка приоритетна 
ос, предвидена в решението за приемане 
на оперативната програма, към 
допустимите разходи за приоритетната 
ос. Оставащите неразплатени суми 
следва да бъдат изплатени на държавите
членки след годишното уравняване на 
сметките, при условие че са получени 
гаранции в разумна степен по 
отношение на допустимостта на 
разходите за годината, обхваната от 
процедурата за уравняване на 
сметките.

(80) Наред с общоприложимите правила
относно финансовото управление са 
необходими допълнителни разпоредби 
за ЕФРР, ЕСФ и Кохезионния фонд. По 
специално с оглед на това да се 
осигурят за Комисията гаранции в 
разумна степен преди заявленията за 
междинни плащания следва да се 
възстановяват на 90 % от сумата, която 
се получава при прилагане на ставката 
на съфинансиране за всяка приоритетна 
ос, предвидена в решението за приемане 
на оперативната програма, към 
допустимите разходи за приоритетната 
ос. Оставащите неразплатени суми 
следва да бъдат изплатени на държавите
членки след уравняването, при условие 
че са получени гаранции в разумна 
степен по отношение на допустимостта 
на разходите.

Or. es

Обосновка

Според ЕИО годишното уравняване на сметките има за цел да облекчи дейностите по 
уравняването за периода и да намали продължителността на съхранение на 
счетоводните документи. На практика обаче това затруднява опростяването, към 
което Комисията се стреми, поради сложността, свързана с изпълнението му в 
програмен период, в който подобренията следва да бъдат насочени в друга посока, а 
именно към оценката на резултатите.
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Изменение 334
Rosa Estaràs Ferragut, Veronica Lope Fontagné

Предложение за регламент
Съображение 81

Текст, предложен от Комисията Изменение

(81) За да се гарантира, че 
бенефициерите получават подкрепата 
възможно най-скоро и да се подсилят 
гаранциите за Комисията, е 
целесъобразно да се изисква в 
заявленията за плащане да се включват 
само разходи, за които подкрепата е 
била изплатена на бенефициерите. 
Всяка година следва да се предвижда 
предварително финансиране, за да се 
гарантира, че държавите членки 
разполагат с достатъчно средства да 
работят при тази уредба. Това 
предварително финансиране следва да 
се уравнява всяка година при 
уравняването на сметките.

(81) За да се гарантира, че 
бенефициерите получават подкрепата 
възможно най-скоро и да се подсилят 
гаранциите за Комисията, е 
целесъобразно да се изисква в 
заявленията за плащане да се включват 
само разходи, за които подкрепата е 
била изплатена на бенефициерите. 
Следва да се предвижда предварително 
финансиране, за да се гарантира, че 
държавите членки разполагат с 
достатъчно средства да работят при тази 
уредба. Това предварително 
финансиране следва да се уравнява в 
съответствие с установените 
процедури.

Or. es

Изменение 335
Rosa Estaràs Ferragut, Veronica Lope Fontagné

Предложение за регламент
Съображение 83

Текст, предложен от Комисията Изменение

(83) Необходимо е да се конкретизира 
подробната процедура за годишното 
уравняване на сметките, приложима 
към фондовете, за да се гарантира 
ясната база и правната сигурност на 
тази уредба. Важно е да се предвиди 
ограничена възможност за 
държавите членки да определят 
резерв в годишните си счетоводни 

заличава се
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отчети за сума, която е обект на
продължаваща процедура на 
одитиращия орган.

Or. es

Изменение 336
Rosa Estaràs Ferragut, Veronica Lope Fontagné

Предложение за регламент
Съображение 84

Текст, предложен от Комисията Изменение

(84) Процесът на годишно уравняване 
на сметките следва да се придружава 
от годишно приключване на 
завършените операции (за ЕФРР и 
КФ) или разходи (за ЕСФ). С цел 
намаляване на разходите, свързани с 
окончателното приключване на 
оперативните програми, намаляване 
на административната тежест за 
бенефициерите и осигуряване на 
правна сигурност годишното 
приключване следва да бъде 
задължително, за да ограничава 
периода, през който трябва да се 
поддържат разходооправдаващите 
документи и през който могат да 
бъдат одитирани операциите и да 
бъдат налагани финансови корекции.

заличава се

Or. es

Изменение 337
Younous Omarjee, Cornelia Ernst

Предложение за регламент
Съображение 84

Текст, предложен от Комисията Изменение

(84) Процесът на годишно уравняване (84) Процесът на годишно уравняване 
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на сметките следва да се придружава от 
годишно приключване на завършените 
операции (за ЕФРР и КФ) или разходи 
(за ЕСФ). С цел намаляване на 
разходите, свързани с окончателното 
приключване на оперативните 
програми, намаляване на 
административната тежест за 
бенефициерите и осигуряване на правна 
сигурност годишното приключване 
следва да бъде задължително, за да 
ограничава периода, през който трябва 
да се поддържат разходооправдаващите 
документи и през който могат да бъдат 
одитирани операциите и да бъдат 
налагани финансови корекции.

на сметките следва да се придружава от 
годишно приключване на завършените 
операции (за ЕФРР и КФ) или разходи 
(за ЕСФ). С цел намаляване на 
разходите, свързани с окончателното 
приключване на оперативните 
програми, намаляване на 
административната тежест за 
бенефициерите и осигуряване на правна 
сигурност, държавите членки могат 
да изберат годишното приключване, за 
да ограничава периода, през който 
трябва да се поддържат 
разходооправдаващите документи и 
през който могат да бъдат одитирани 
операциите и да бъдат налагани 
финансови корекции.

Or. fr

Изменение 338
Markus Pieper, Manfred Weber, Joachim Zeller

Предложение за регламент
Съображение 86a (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(86a) По отношение на държави 
членки, които се намират или има 
опасност да изпаднат в тежко 
финансово положение и които вече 
получават подкрепа под формата на 
финансова помощ от ЕС, Комисията 
следва да предостави коригирани 
и/или събрани средства и/или приходи 
от лихви или други възстановени 
средства в рамките на 
централизирано управление в 
съответствие с член 53а от 
Финансовия регламент в отделна 
програма, която поставя акцент 
върху инвестициите за растеж, най-
вече върху икономически 
инфраструктурни проекти.
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Or. de

Изменение 339
Markus Pieper, Manfred Weber, Joachim Zeller

Предложение за регламент
Съображение 86б (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(86б) За да не се изостря 
допълнително финансовото 
положение на държави членки, които 
се намират или има опасност да 
изпаднат в тежко финансово 
положение, Комисията следва, по 
тяхна молба и под нейно управление, 
да им предостави възстановените или 
спрени средства възможно най-бързо 
посредством отделна програма, 
която служи за конкретно
подпомагане (например подпомагане 
на икономическата инфраструктура).

Or. de

Изменение 340
Tomasz Piotr Poręba

Предложение за регламент
Съображение 87

Текст, предложен от Комисията Изменение

(87) Честотата на одитите на операциите 
следва да бъде пропорционална на 
степента на подкрепата на Съюза от 
фондовете. По-специално броят на 
проведените одити следва да бъде
намален, в случаите когато общите 
допустими разходи за дадена операция 
са под 100 000 EUR. Независимо от това 
следва да бъде възможно одити да се 

(87) Честотата на одитите на операциите 
следва да бъде пропорционална на 
степента на подкрепата на Съюза от 
фондовете. По-специално следва да
бъде проведен само един одит в 
случаите когато общите допустими
разходи за дадена операция са под 250 
000 EUR. Независимо от това следва да 
бъде възможно одити да се провеждат 
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провеждат във всеки момент, в случай 
че са налице доказателства за нередност 
или измама или като чат от одитна 
извадка след приключване на 
операцията. С цел нивото на 
одитиране от Комисията да бъде 
пропорционално на риска Комисията
следва да може да намалява одитната 
си работа по отношение на оперативни 
програми, в които няма значими 
недостатъци или при които може да се 
разчита на одитиращия орган.

във всеки момент, в случай че са налице 
доказателства за нередност или измама 
или като чат от одитна извадка след 
приключване на операцията. Комисията 
следва да намалява одитната си работа 
по отношение на оперативни програми, 
в които няма значими недостатъци или 
при които може да се разчита на 
одитиращия орган.

Or. en

Изменение 341
Markus Pieper, Joachim Zeller, Herbert Reul

Предложение за регламент
Съображение 87

Текст, предложен от Комисията Изменение

(87) Честотата на одитите на операциите 
следва да бъде пропорционална на 
степента на подкрепата на Съюза от 
фондовете. По-специално броят на 
проведените одити следва да бъде 
намален, в случаите когато общите 
допустими разходи за дадена операция 
са под 100 000 EUR. Независимо от това 
следва да бъде възможно одити да се 
провеждат във всеки момент, в случай 
че са налице доказателства за нередност 
или измама или като чат от одитна 
извадка след приключване на 
операцията. С цел нивото на одитиране 
от Комисията да бъде пропорционално 
на риска Комисията следва да може да 
намалява одитната си работа по 
отношение на оперативни програми, в 
които няма значими недостатъци или 
при които може да се разчита на
одитиращия орган.

(87) Честотата на одитите на операциите 
следва да бъде пропорционална на 
степента на подкрепата на Съюза от 
фондовете. По-специално броят на 
проведените одити следва да бъде 
намален, в случаите когато общите 
допустими разходи за дадена операция 
са под 100 000 EUR. При операции над 
25 милиона евро Комисията следва да 
е задължена да направи проверка. 
Независимо от това следва да бъде 
възможно одити да се провеждат във 
всеки момент, в случай че са налице 
доказателства за нередност, 
преместване или измама или като чат 
от одитна извадка след приключване на 
операцията. С цел нивото на одитиране 
от Комисията да бъде пропорционално 
на риска Комисията следва да може да 
намалява одитната си работа по 
отношение на оперативни програми, в 
които няма значими недостатъци или 
при които одитиращият орган е 
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доказал своята надеждност през 
предишния период на финансиране.

Or. de

Изменение 342
Francesco De Angelis, Salvatore Caronna, Andrea Cozzolino, Patrizia Toia, Vincenzo 
Iovine, Guido Milana, Mario Pirillo

Предложение за регламент
Съображение 87

Текст, предложен от Комисията Изменение

(87) Честотата на одитите на операциите 
следва да бъде пропорционална на 
степента на подкрепата на Съюза от 
фондовете. По-специално броят на 
проведените одити следва да бъде 
намален, в случаите когато общите 
допустими разходи за дадена операция 
са под 100 000 EUR. Независимо от това 
следва да бъде възможно одити да се 
провеждат във всеки момент, в случай 
че са налице доказателства за нередност 
или измама или като чат от одитна 
извадка след приключване на 
операцията. С цел нивото на одитиране 
от Комисията да бъде пропорционално 
на риска Комисията следва да може да 
намалява одитната си работа по 
отношение на оперативни програми, в 
които няма значими недостатъци или 
при които може да се разчита на 
одитиращия орган.

(87) Честотата на одитите на операциите 
следва да бъде пропорционална на 
степента на подкрепата на Съюза от 
фондовете. По-специално се провежда 
само един одит в случаите когато 
общите допустими разходи за дадена 
операция са под 200 000 EUR. 
Независимо от това следва да бъде 
възможно одити да се провеждат във 
всеки момент, в случай че са налице 
доказателства за нередност или измама 
или като чат от одитна извадка след 
приключване на операцията. С цел 
нивото на одитиране от Комисията да 
бъде пропорционално на риска 
Комисията следва да може да намалява 
одитната си работа по отношение на 
оперативни програми, в които няма 
значими недостатъци или при които 
може да се разчита на одитиращия 
орган.

Or. en

Обосновка

С цел да се гарантира действителна пропорционалност в мониторинга на 
оперативните програми се предлага допустимите разходи, които са под 200 000 EUR, 
да подлежат на не повече от един одит.
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Изменение 343
Jan Olbrycht, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Lena Kolarska-Bobińska

Предложение за регламент
Съображение 87

Текст, предложен от Комисията Изменение

(87) Честотата на одитите на операциите 
следва да бъде пропорционална на 
степента на подкрепата на Съюза от 
фондовете. По-специално броят на 
проведените одити следва да бъде 
намален, в случаите когато общите 
допустими разходи за дадена операция 
са под 100 000 EUR. Независимо от това 
следва да бъде възможно одити да се 
провеждат във всеки момент, в случай 
че са налице доказателства за нередност 
или измама или като чат от одитна 
извадка след приключване на 
операцията. С цел нивото на одитиране 
от Комисията да бъде пропорционално 
на риска Комисията следва да може да 
намалява одитната си работа по 
отношение на оперативни програми, в 
които няма значими недостатъци или 
при които може да се разчита на 
одитиращия орган.

(87) Честотата на одитите на операциите 
следва да бъде пропорционална на 
степента на подкрепата на Съюза от 
фондовете. По-специално броят на 
проведените одити следва да бъде 
намален, в случаите когато общите 
допустими разходи за дадена операция 
са под 200 000 EUR. Независимо от това 
следва да бъде възможно одити да се 
провеждат във всеки момент, в случай 
че са налице доказателства за нередност 
или измама или като чат от одитна 
извадка след приключване на 
операцията. С цел нивото на одитиране 
от Комисията да бъде пропорционално 
на риска Комисията следва да може да 
намалява одитната си работа по 
отношение на оперативни програми, в 
които няма значими недостатъци или 
при които може да се разчита на 
одитиращия орган.

Or. en

Изменение 344
Younous Omarjee, Cornelia Ernst

Предложение за регламент
Съображение 87

Текст, предложен от Комисията Изменение

(87) Честотата на одитите на операциите 
следва да бъде пропорционална на 
степента на подкрепата на Съюза от 
фондовете. По-специално броят на 
проведените одити следва да бъде 

(87) Честотата на одитите на операциите 
следва да бъде пропорционална на 
степента на подкрепата на Съюза от 
фондовете. По-специално броят на 
проведените одити следва да бъде 
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намален, в случаите когато общите 
допустими разходи за дадена операция 
са под 100 000 EUR. Независимо от това 
следва да бъде възможно одити да се 
провеждат във всеки момент, в случай 
че са налице доказателства за нередност 
или измама или като чат от одитна 
извадка след приключване на 
операцията. С цел нивото на одитиране 
от Комисията да бъде пропорционално 
на риска Комисията следва да може да 
намалява одитната си работа по 
отношение на оперативни програми, в 
които няма значими недостатъци или 
при които може да се разчита на 
одитиращия орган.

намален, доколкото е възможно, до 
един-единствен одит, в случаите 
когато общите допустими разходи за 
дадена операция са под 100 000 EUR. 
Независимо от това следва да бъде 
възможно одити да се провеждат във 
всеки момент, в случай че са налице 
доказателства за нередност или измама 
или като чат от одитна извадка след 
приключване на операцията. С цел 
нивото на одитиране от Комисията да 
бъде пропорционално на риска 
Комисията следва да може да намалява 
одитната си работа по отношение на 
оперативни програми, в които няма 
значими недостатъци или при които 
може да се разчита на одитиращия 
орган.

Or. fr

Изменение 345
Cornelia Ernst, Younous Omarjee

Предложение за регламент
Съображение 88

Текст, предложен от Комисията Изменение

(88) С цел да бъдат допълнени и 
изменени някои несъществени елементи 
от настоящия регламент на Комисията 
следва да се делегира правомощието да 
приема актове в съответствие с член 290 
от Договора по отношение на кодекс на 
поведение относно целите и критериите 
в подкрепа на изпълнението на 
партньорството, приемането на обща 
стратегическа рамка, допълнителни 
правила относно отпускането на 
резерва за изпълнение, определянето 
на районите и населението, 
обхванато от стратегиите за 
местно развитие, подробните правила 
относно финансовите инструменти 

(88) С цел да бъдат допълнени и 
изменени някои несъществени елементи 
от настоящия регламент на Комисията 
следва да се делегира правомощието да 
приема актове в съответствие с член 290 
от Договора по отношение на кодекс на 
поведение относно целите и критериите 
в подкрепа на изпълнението на 
партньорството, подробните правила 
относно финансовите инструменти 
(комбиниране на подкрепата, 
допустимост, видове дейности, които не 
се подкрепят, правилата при някои 
видове финансови инструменти, 
учредени на национално, регионално, 
транснационално или трансгранично 
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(предварителна оценка, комбиниране 
на подкрепата, допустимост, видове 
дейности, които не се подкрепят, 
правилата при някои видове финансови 
инструменти, учредени на национално, 
регионално, транснационално или 
трансгранично равнище, правилата при 
финансовите споразумения, 
прехвърляне и управление на активи, 
уредбата по отношение на управлението 
и контрола, правилата относно 
исканията за плащане и създаването на 
система за капитализация на годишните 
вноски, определянето на единната 
ставка за генериращи приходи 
операции, определянето на единната 
ставка, прилагана при непреки разходи 
при безвъзмездни средства въз основа 
на съществуващи методи и съответните 
ставки, прилагани в политики на Съюза, 
отговорностите на държавите членки 
относно процедурата за докладване на 
нередности и събиране на неправомерно 
изплатени суми, начините за обмен на 
информация за операциите, уредбата за 
осигуряване на адекватна одитна следа, 
условията за националните одити, 
критериите за акредитация на 
управляващите и сертифициращите 
органи, определянето на общоприети 
носители на данни и критериите за 
определяне на нивото на прилаганата 
финансова корекция. На Комисията 
следва също така да бъдат определени 
правомощия за изменяне на приложение 
V с оглед отчитането на бъдещите 
нужди от адаптиране. От особено 
значение е Комисията да провежда 
съответните консултации по време на 
своята подготвителна работа, 
включително на експертно равнище.

равнище, правилата при финансовите 
споразумения, прехвърляне и 
управление на активи, уредбата по 
отношение на управлението и контрола, 
правилата относно исканията за 
плащане и създаването на система за 
капитализация на годишните вноски, 
определянето на единната ставка за 
генериращи приходи операции, 
определянето на единната ставка, 
прилагана при непреки разходи при 
безвъзмездни средства въз основа на 
съществуващи методи и съответните 
ставки, прилагани в политики на Съюза, 
отговорностите на държавите членки 
относно процедурата за докладване на 
нередности и събиране на неправомерно 
изплатени суми, начините за обмен на 
информация за операциите, уредбата за 
осигуряване на адекватна одитна следа, 
условията за националните одити, 
критериите за акредитация на 
управляващите и сертифициращите 
органи, определянето на общоприети 
носители на данни и критериите за 
определяне на нивото на прилаганата 
финансова корекция. На Комисията 
следва също така да бъдат определени 
правомощия за изменяне на приложение 
V с оглед отчитането на бъдещите 
нужди от адаптиране. От особено 
значение е Комисията да провежда 
съответните консултации по време на 
своята подготвителна работа, 
включително на експертно равнище.

Or. en

Изменение 346
Hermann Winkler
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Предложение за регламент
Съображение 88

Текст, предложен от Комисията Изменение

(88) С цел да бъдат допълнени и 
изменени някои несъществени елементи 
от настоящия регламент на Комисията 
следва да се делегира правомощието да 
приема актове в съответствие с член 290 
от Договора по отношение на кодекс на 
поведение относно целите и критериите 
в подкрепа на изпълнението на 
партньорството, приемането на обща 
стратегическа рамка, допълнителни 
правила относно отпускането на 
резерва за растеж и 
конкурентоспособност, определянето 
на районите и населението, обхванато от 
стратегиите за местно развитие, 
подробните правила относно 
финансовите инструменти 
(предварителна оценка, допустимост на 
разходите, видове дейности, които не се 
подкрепят, комбиниране на подкрепата, 
прехвърляне и управление на активи, 
искания за плащане и капитализация на 
годишните вноски), определянето на 
единната ставка за генериращи приходи 
операции, отговорностите на държавите 
членки относно процедурата за 
докладване на нередности и събиране на 
неправомерно изплатени суми, образеца 
на декларация за управлението, 
предоставяща гаранции относно 
функционирането на системата за 
управление и контрол, условията за 
националните одити, критериите за 
акредитация на управляващите и 
сертифициращите органи,
определянето на общоприети носители 
на данни, нивото на прилаганата 
финансова корекция, изменението на 
приложенията и специалните мерки, 
необходими за улесняване на прехода от 
Регламент (ЕО) № 1083/2006. На 
Комисията следва също така да бъдат 

(88) С цел да бъдат допълнени и 
изменени някои несъществени елементи 
от настоящия регламент на Комисията 
следва да се делегира правомощието да 
приема актове в съответствие с член 290 
от Договора по отношение на кодекс на 
поведение относно целите и критериите 
в подкрепа на изпълнението на 
партньорството, приемането на обща 
стратегическа рамка, определянето на 
районите и населението, обхванато от 
стратегиите за местно развитие, 
подробните правила относно 
финансовите инструменти
(предварителна оценка, допустимост на 
разходите, видове дейности, които не се 
подкрепят, комбиниране на подкрепата, 
прехвърляне и управление на активи, 
искания за плащане и капитализация на 
годишните вноски), определянето на 
единната ставка за генериращи приходи 
операции, отговорностите на държавите 
членки относно процедурата за 
докладване на нередности и събиране на 
неправомерно изплатени суми, образеца 
на декларация за управлението, 
предоставяща гаранции относно 
функционирането на системата за 
управление и контрол, условията за 
националните одити, определянето на 
общоприети носители на данни, нивото 
на прилаганата финансова корекция, 
изменението на приложенията и 
специалните мерки, необходими за 
улесняване на прехода от Регламент 
(ЕО) № 1083/2006. На Комисията следва 
също така да бъдат определени 
правомощия за изменяне на приложения 
І и ІV с оглед отчитането на бъдещите 
нужди от адаптиране. От особено 
значение е Комисията да провежда 
съответните консултации по време на 
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определени правомощия за изменяне на 
приложения І и ІV с оглед отчитането на 
бъдещите нужди от адаптиране. От 
особено значение е Комисията да 
провежда съответните консултации по 
време на своята подготвителна работа, 
включително на експертно равнище.

своята подготвителна работа, 
включително на експертно равнище.

Or. de

Обосновка

Съгласуване с измененията на член 20 и член 64.

Изменение 347
Rosa Estaràs Ferragut, Veronica Lope Fontagné

Предложение за регламент
Съображение 88

Текст, предложен от Комисията Изменение

(88) С цел да бъдат допълнени и 
изменени някои несъществени елементи 
от настоящия регламент на Комисията
следва да се делегира правомощието да 
приема актове в съответствие с член 290 
от Договора по отношение на кодекс на 
поведение относно целите и 
критериите в подкрепа на 
изпълнението на партньорството, 
приемането на обща стратегическа 
рамка, допълнителни правила 
относно отпускането на резерва за 
растеж и конкурентоспособност, 
определянето на районите и 
населението, обхванато от 
стратегиите за местно развитие,
подробните правила относно 
финансовите инструменти 
(предварителна оценка, допустимост на 
разходите, видове дейности, които не се 
подкрепят, комбиниране на подкрепата, 
прехвърляне и управление на активи, 
искания за плащане и капитализация на 
годишните вноски), определянето на 

(88) С цел да бъдат допълнени и 
изменени някои несъществени елементи 
от настоящия регламент на Комисията 
следва да се делегира правомощието да 
приема актове в съответствие с член 290 
от Договора по отношение на 
подробните правила относно 
финансовите инструменти 
(предварителна оценка, допустимост на 
разходите, видове дейности, които не се 
подкрепят, комбиниране на подкрепата, 
прехвърляне и управление на активи, 
искания за плащане и капитализация на 
годишните вноски), определянето на 
единната ставка за генериращи приходи 
операции, отговорностите на държавите
членки относно процедурата за 
докладване на нередности и събиране на 
неправомерно изплатени суми, образеца 
на декларация за управлението, 
предоставяща гаранции относно 
функционирането на системата за 
управление и контрол, условията за 
националните одити, критериите за 
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единната ставка за генериращи приходи 
операции, отговорностите на държавите
членки относно процедурата за 
докладване на нередности и събиране на 
неправомерно изплатени суми, образеца 
на декларация за управлението, 
предоставяща гаранции относно 
функционирането на системата за 
управление и контрол, условията за 
националните одити, критериите за 
акредитация на управляващите и 
сертифициращите органи, определянето 
на общоприети носители на данни, 
нивото на прилаганата финансова 
корекция, изменението на приложенията 
и специалните мерки, необходими за 
улесняване на прехода от Регламент 
(ЕО) № 1083/2006. На Комисията следва 
също така да бъдат определени 
правомощия за изменяне на приложения 
І и ІV с оглед отчитането на бъдещите 
нужди от адаптиране. От особено 
значение е Комисията да провежда 
съответните консултации по време на 
своята подготвителна работа, 
включително на експертно равнище.

акредитация на управляващите и 
сертифициращите органи, определянето 
на общоприети носители на данни, 
нивото на прилаганата финансова 
корекция, изменението на приложенията 
и специалните мерки, необходими за 
улесняване на прехода от Регламент 
(ЕО) № 1083/2006. На Комисията следва 
също така да бъдат определени 
правомощия за изменяне на приложения 
І и ІV с оглед отчитането на бъдещите 
нужди от адаптиране. От особено 
значение е Комисията да провежда 
съответните консултации по време на 
своята подготвителна работа, 
включително на експертно равнище.

Or. es

Изменение 348
Tamás Deutsch

Предложение за регламент
Съображение 88

Текст, предложен от Комисията Изменение

(88) С цел да бъдат допълнени и 
изменени някои несъществени елементи 
от настоящия регламент на Комисията 
следва да се делегира правомощието да 
приема актове в съответствие с член 290 
от Договора по отношение на кодекс на 
поведение относно целите и критериите 
в подкрепа на изпълнението на 

(88) С цел да бъдат допълнени и 
изменени някои несъществени елементи 
от настоящия регламент на Комисията 
следва да се делегира правомощието да 
приема актове в съответствие с член 290 
от Договора по отношение на кодекс на 
поведение, съдържащ препоръки и 
най-добри практики относно целите и 
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партньорството, приемането на обща 
стратегическа рамка, допълнителни 
правила относно отпускането на 
резерва за изпълнение, определянето на 
районите и населението, обхванато от 
стратегиите за местно развитие, 
подробните правила относно 
финансовите инструменти 
(предварителна оценка, комбиниране на 
подкрепата, допустимост, видове 
дейности, които не се подкрепят, 
правилата при някои видове финансови 
инструменти, учредени на национално, 
регионално, транснационално или 
трансгранично равнище, правилата при 
финансовите споразумения, 
прехвърляне и управление на активи, 
уредбата по отношение на управлението 
и контрола, правилата относно 
исканията за плащане и създаването на 
система за капитализация на годишните 
вноски, определянето на единната 
ставка за генериращи приходи 
операции, определянето на единната 
ставка, прилагана при непреки разходи 
при безвъзмездни средства въз основа 
на съществуващи методи и съответните 
ставки, прилагани в политики на Съюза, 
отговорностите на държавите членки 
относно процедурата за докладване на 
нередности и събиране на неправомерно 
изплатени суми, начините за обмен на 
информация за операциите, уредбата за 
осигуряване на адекватна одитна следа, 
условията за националните одити, 
критериите за акредитация на 
управляващите и сертифициращите 
органи, определянето на общоприети 
носители на данни и критериите за 
определяне на нивото на прилаганата 
финансова корекция. На Комисията 
следва също така да бъдат определени 
правомощия за изменяне на приложение 
V с оглед отчитането на бъдещите 
нужди от адаптиране. От особено 
значение е Комисията да провежда 
съответните консултации по време на 
своята подготвителна работа, 

критериите в подкрепа на изпълнението 
на партньорството, методологията, 
използвана за предоставяне на 
информация относно подкрепата на 
цели във връзка с изменението на 
климата, минималните критерии за
определяне на районите и населението, 
обхванато от стратегиите за местно 
развитие, подробните правила относно 
финансовите инструменти 
(предварителна оценка, комбиниране на 
подкрепата, допустимост, видове 
дейности, които не се подкрепят, 
правилата при някои видове финансови 
инструменти, учредени на национално, 
регионално, транснационално или 
трансгранично равнище, правилата 
относно минималните разпоредби, 
които да бъдат включени във 
финансовите споразумения и в 
документите за стратегията,
прехвърляне и управление на активи, 
уредбата по отношение на управлението 
и контрола, правилата относно 
исканията за плащане и създаването на 
система за капитализация на годишните 
вноски, определянето на единната 
ставка за генериращи приходи 
операции, определянето на единната 
ставка, прилагана при непреки разходи 
при безвъзмездни средства въз основа 
на съществуващи методи и съответните 
ставки, прилагани в политики на Съюза, 
отговорностите на държавите членки 
относно процедурата за докладване на 
нередности и събиране на неправомерно 
изплатени суми, начините за обмен на 
информация за операциите, уредбата за 
осигуряване на адекватна одитна следа, 
условията за националните одити, 
правилата относно използването на 
данни, събрани по време на одитите,
критериите за акредитация на 
управляващите и сертифициращите 
органи, определянето на общоприети 
носители на данни и критериите за 
определяне на нивото на прилаганата 
финансова корекция. На Комисията 
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включително на експертно равнище. следва също така да бъдат определени 
правомощия за изменяне на приложение 
V с оглед отчитането на бъдещите 
нужди от адаптиране. От особено 
значение е Комисията да провежда 
съответните консултации по време на 
своята подготвителна работа, 
включително на експертно равнище.

Or. en

Изменение 349
Markus Pieper, Joachim Zeller

Предложение за регламент
Съображение 90

Текст, предложен от Комисията Изменение

(90) Комисията следва да бъде 
оправомощена да приема чрез актове за 
изпълнение по отношение на всички 
фондове по ОСР решения за одобряване 
на договорите за партньорство, решения 
за разпределяне на резерва за 
изпълнение, решения за спиране на 
плащания във връзка с икономическите 
политики на държавите членки и — в 
случай на отмяна — решения за 
изменение на решения относно 
приемането на програми; както и що се 
отнася до фондовете — решения за 
определяне на регионите и държавите 
членки, отговарящи на критериите за 
„Инвестиции за растеж и работни 
места“, решения за определяне на 
годишното разпределение на 
бюджетните кредити за поети 
задължения по държави членки, 
решения за определяне на размера на 
сумата, която да бъде прехвърлена на 
Механизма за свързване на Европа от 
разпределените за всяка държава членка 
средства по КФ, решения за определяне 
на размера на сумата, която да бъде 
прехвърлена на „Храна за нуждаещото 

(90) Комисията следва да бъде 
оправомощена да приема чрез актове за 
изпълнение по отношение на всички 
фондове по ОСР решения за одобряване 
на договорите за партньорство, решения 
за разпределяне на резерва за 
изпълнение, решения за спиране на 
плащания във връзка с икономическите 
политики на държавите членки и — в 
случай на отмяна — решения за 
изменение на решения относно 
приемането на програми; както и що се 
отнася до фондовете — решения за 
определяне на регионите и държавите 
членки, отговарящи на критериите за 
„Инвестиции за растеж и работни 
места“, решения за определяне на 
годишното разпределение на 
бюджетните кредити за поети 
задължения по държави членки, 
решения за определяне на размера на 
сумата, която да бъде прехвърлена на 
Механизма за свързване на Европа от 
разпределените за всяка държава членка 
средства по КФ, решения за определяне 
на размера на сумата, която да бъде 
прехвърлена на „Храна за нуждаещото 
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се население“ от разпределените за 
всяка държава членка средства по 
структурните фондове, решения за 
приемане и изменение на оперативни 
програми, решения относно големи 
проекти, решения относно съвместни 
планове за действие, решения за 
спиране на плащания и решения за 
финансови корекции.

се население“ от разпределените за 
всяка държава членка средства по 
структурните фондове, решения за 
приемане и изменение на оперативни 
програми, решения относно големи 
проекти, решения относно съвместни 
планове за действие, решения за 
спиране на плащания и решения за 
финансови корекции, както и решения 
за отделни програми за държави 
членки с финансови затруднения.

Or. de

Изменение 350
Erminia Mazzoni, Giommaria Uggias

Предложение за регламент
Съображение 90

Текст, предложен от Комисията Изменение

(90) Комисията следва да бъде 
оправомощена да приема чрез актове за 
изпълнение по отношение на всички 
фондове по ОСР решения за одобряване 
на договорите за партньорство, решения 
за разпределяне на резерва за 
изпълнение, решения за спиране на 
плащания във връзка с 
икономическите политики на 
държавите членки и — в случай на 
отмяна — решения за изменение на 
решения относно приемането на 
програми; както и що се отнася до 
фондовете — решения за определяне на 
регионите и държавите членки, 
отговарящи на критериите за
„Инвестиции за растеж и работни 
места“, решения за определяне на 
годишното разпределение на 
бюджетните кредити за поети 
задължения по държави членки, 
решения за определяне на размера на 
сумата, която да бъде прехвърлена на 
Механизма за свързване на Европа от 

(90) По отношение на всички фондове, 
обхванати от ОСР, Комисията следва 
да бъде оправомощена да приема чрез 
актове за изпълнение решения за 
одобряване на договорите за 
партньорство, и — в случай на отмяна 
— решения за изменение на решения 
относно приемането на програми; както 
и що се отнася до фондовете — решения 
за определяне на регионите и държавите 
членки, отговарящи на критериите за 
„Инвестиции за растеж и работни 
места“, решения за определяне на 
годишното разпределение на 
бюджетните кредити за поети 
задължения по държави членки, 
решения за определяне на размера на 
сумата, която да бъде прехвърлена на 
Механизма за свързване на Европа от 
разпределените за всяка държава членка 
средства по КФ, решения за определяне 
на размера на сумата, която да бъде 
прехвърлена на „Храна за нуждаещото 
се население“ от разпределените за 
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разпределените за всяка държава членка 
средства по КФ, решения за определяне 
на размера на сумата, която да бъде 
прехвърлена на „Храна за нуждаещото 
се население“ от разпределените за 
всяка държава членка средства по 
структурните фондове, решения за 
приемане и изменение на оперативни 
програми, решения относно големи 
проекти, решения относно съвместни 
планове за действие, решения за 
спиране на плащания и решения за 
финансови корекции.

всяка държава членка средства по 
структурните фондове, решения за 
приемане и изменение на оперативни 
програми, решения относно големи 
проекти, решения относно съвместни 
планове за действие, решения за 
спиране на плащания и решения за 
финансови корекции.

Or. en

Изменение 351
Jan Olbrycht, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Lena Kolarska-Bobińska

Предложение за регламент
Съображение 90

Текст, предложен от Комисията Изменение

(90) Комисията следва да бъде 
оправомощена да приема чрез актове за 
изпълнение по отношение на всички 
фондове по ОСР решения за одобряване 
на договорите за партньорство, решения 
за разпределяне на резерва за 
изпълнение, решения за спиране на 
плащания във връзка с икономическите 
политики на държавите членки и — в 
случай на отмяна — решения за 
изменение на решения относно 
приемането на програми; както и що се 
отнася до фондовете — решения за 
определяне на регионите и държавите 
членки, отговарящи на критериите за 
„Инвестиции за растеж и работни 
места“, решения за определяне на 
годишното разпределение на 
бюджетните кредити за поети 
задължения по държави членки, 
решения за определяне на размера на 

(90) Комисията следва да бъде 
оправомощена да приема чрез актове за 
изпълнение по отношение на всички 
фондове по ОСР решения за одобряване 
на договорите за партньорство, решения 
за разпределяне на резерва за 
изпълнение, решения за спиране на 
плащания във връзка с икономическите 
политики на държавите членки и — в 
случай на отмяна — решения за 
изменение на решения относно 
приемането на програми; както и що се 
отнася до фондовете — решения за 
определяне на регионите и държавите 
членки, отговарящи на критериите за 
„Инвестиции за растеж и работни 
места“, решения за определяне на 
годишното разпределение на 
бюджетните кредити за поети 
задължения по държави членки, 
решения за определяне на размера на 
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сумата, която да бъде прехвърлена на 
Механизма за свързване на Европа от 
разпределените за всяка държава 
членка средства по КФ, решения за 
определяне на размера на сумата, която 
да бъде прехвърлена на „Храна за 
нуждаещото се население“ от 
разпределените за всяка държава членка 
средства по структурните фондове, 
решения за приемане и изменение на 
оперативни програми, решения относно 
големи проекти, решения относно 
съвместни планове за действие, 
решения за спиране на плащания и 
решения за финансови корекции.

сумата, която да бъде прехвърлена на 
„Храна за нуждаещото се население“ от 
разпределените за всяка държава членка 
средства по структурните фондове, 
решения за приемане и изменение на 
оперативни програми, решения относно 
големи проекти, решения относно 
съвместни планове за действие, 
решения за спиране на плащания и 
решения за финансови корекции.

Or. en

Изменение 352
Cornelia Ernst, Younous Omarjee

Предложение за регламент
Съображение 90

Текст, предложен от Комисията Изменение

(90) Комисията следва да бъде 
оправомощена да приема чрез актове за 
изпълнение по отношение на всички 
фондове по ОСР решения за одобряване 
на договорите за партньорство, решения 
за разпределяне на резерва за 
изпълнение, решения за спиране на 
плащания във връзка с 
икономическите политики на 
държавите членки и — в случай на 
отмяна — решения за изменение на 
решения относно приемането на 
програми; както и що се отнася до 
фондовете — решения за определяне на 
регионите и държавите членки, 
отговарящи на критериите за 
„Инвестиции за растеж и работни 
места“, решения за определяне на 
годишното разпределение на 

(90) Комисията следва да бъде 
оправомощена да приема чрез актове за 
изпълнение по отношение на всички 
фондове по ОСР решения за одобряване 
на договорите за партньорство, и — в 
случай на отмяна — решения за 
изменение на решения относно 
приемането на програми; както и що се 
отнася до фондовете — решения за 
определяне на регионите и държавите 
членки, отговарящи на критериите за 
„Инвестиции за растеж и работни 
места“, решения за определяне на 
годишното разпределение на 
бюджетните кредити за поети 
задължения по държави членки, 
решения за определяне на размера на 
сумата, която да бъде прехвърлена на 
Механизма за свързване на Европа от 



PE489.656v01-00 146/197 AM\903190BG.doc

BG

бюджетните кредити за поети 
задължения по държави членки, 
решения за определяне на размера на 
сумата, която да бъде прехвърлена на 
Механизма за свързване на Европа от 
разпределените за всяка държава членка 
средства по КФ, решения за определяне 
на размера на сумата, която да бъде 
прехвърлена на „Храна за нуждаещото 
се население“ от разпределените за 
всяка държава членка средства по 
структурните фондове, решения за 
приемане и изменение на оперативни 
програми, решения относно големи 
проекти, решения относно съвместни 
планове за действие, решения за 
спиране на плащания и решения за 
финансови корекции.

разпределените за всяка държава членка 
средства по КФ, решения за определяне 
на размера на сумата, която да бъде 
прехвърлена на „Храна за нуждаещото 
се население“ от разпределените за 
всяка държава членка средства по 
структурните фондове, решения за 
приемане и изменение на оперативни 
програми, решения относно големи 
проекти, решения относно съвместни 
планове за действие, решения за 
спиране на плащания и решения за 
финансови корекции.

Or. en

Изменение 353
Rosa Estaràs Ferragut, Veronica Lope Fontagné

Предложение за регламент
Съображение 90

Текст, предложен от Комисията Изменение

(90) Комисията следва да бъде 
оправомощена да приема чрез актове за 
изпълнение по отношение на всички 
фондове по ОСР решения за одобряване 
на договорите за партньорство, 
решения за разпределяне на резерва за 
изпълнение, решения за спиране на 
плащания във връзка с 
икономическите политики на 
държавите членки и — в случай на 
отмяна — решения за изменение на 
решения относно приемането на 
програми; както и що се отнася до 
фондовете — решения за определяне на 
регионите и държавите членки, 
отговарящи на критериите за 
„Инвестиции за растеж и работни 

(90) Комисията следва да бъде 
оправомощена да приема чрез актове за 
изпълнение по отношение на всички 
фондове по ОСР решения за изменение 
на решения относно приемането на 
програми; както и що се отнася до 
фондовете — решения за определяне на
регионите и държавите членки, 
отговарящи на критериите за 
„Инвестиции за растеж и работни 
места“, решения за определяне на 
годишното разпределение на 
бюджетните кредити за поети 
задължения по държави членки, 
решения за определяне на размера на 
сумата, която да бъде прехвърлена на 
Механизма за свързване на Европа от 
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места“, решения за определяне на 
годишното разпределение на 
бюджетните кредити за поети 
задължения по държави членки, 
решения за определяне на размера на 
сумата, която да бъде прехвърлена на 
Механизма за свързване на Европа от 
разпределените за всяка държава членка 
средства по КФ, решения за определяне 
на размера на сумата, която да бъде 
прехвърлена на „Храна за нуждаещото 
се население“ от разпределените за 
всяка държава членка средства по 
структурните фондове, решения за 
приемане и изменение на оперативни 
програми, решения относно големи 
проекти, решения относно съвместни 
планове за действие, решения за 
спиране на плащания и решения за 
финансови корекции.

разпределените за всяка държава членка 
средства по КФ, решения за определяне 
на размера на сумата, която да бъде 
прехвърлена на „Храна за нуждаещото 
се население“ за всяка държава членка, 
решения за приемане и изменение на 
оперативни програми, решения относно 
големи проекти, решения относно 
съвместни планове за действие, 
решения за спиране на плащания и 
решения за финансови корекции.

Or. es

Изменение 354
María Irigoyen Pérez, Teresa Riera Madurell

Предложение за регламент
Съображение 93

Текст, предложен от Комисията Изменение

(93) Тъй като целта на настоящия 
регламент, а именно да намали 
различията в нивата на развитие на 
различните региони и изоставането на 
най-малко облагодетелстваните региони 
или острови, определени селски 
райони, районите, засегнати от 
индустриалния преход, и регионите, 
които са засегнати от сериозни и 
постоянни неблагоприятни природни 
или демографски условия, не може да 
бъде постигната в достатъчна степен от 
държавите членки и може да бъде по-
добре постигната на равнището на 
Съюза, Съюзът може да приеме мерки в 

(93) Тъй като целта на настоящия 
регламент, а именно да намали 
различията в нивата на развитие на 
различните региони и изоставането на 
най-малко облагодетелстваните 
региони, определени селски райони, 
районите, засегнати от индустриалния 
преход, и регионите, които са засегнати 
от сериозни и постоянни 
неблагоприятни природни или 
демографски условия като най-
северните региони с много ниска 
гъстота на населението и 
островните, трансграничните и 
планинските региони, както и най-
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съответствие с принципа на 
субсидиарност, установен в член 5 от 
Договора за Европейски съюз. В 
съответствие с принципа на 
пропорционалност, уреден в същия 
член, настоящият регламент не 
надхвърля необходимото за постигането 
на тази цел,

отдалечените региони, 
необлагодетелстваните градски 
райони и отдалечените гранични 
градове, не може да бъде постигната в 
достатъчна степен от държавите членки 
и може да бъде по-добре постигната на 
равнището на Съюза, Съюзът може да 
приеме мерки в съответствие с 
принципа на субсидиарност, установен 
в член 5 от Договора за Европейски 
съюз. В съответствие с принципа на 
пропорционалност, уреден в същия 
член, настоящият регламент не 
надхвърля необходимото за постигането 
на тази цел,

Or. es

Обосновка

Необходимо е да се вземат предвид в еднаква степен както регионите, включени в 
член 174, така и необлагодетелстваните градски райони, селските райони в упадък и 
отдалечените гранични градове.

Изменение 355
Younous Omarjee, Cornelia Ernst, Patrice Tirolien, Juan Fernando López Aguilar, 
Maurice Ponga

Предложение за регламент
Съображение 93

Текст, предложен от Комисията Изменение

(93) Тъй като целта на настоящия 
регламент, а именно да намали 
различията в нивата на развитие на 
различните региони и изоставането на 
най-малко облагодетелстваните региони 
или острови, определени селски райони, 
районите, засегнати от индустриалния 
преход, и регионите, които са засегнати 
от сериозни и постоянни 
неблагоприятни природни или 
демографски условия, не може да бъде 
постигната в достатъчна степен от 
държавите членки и може да бъде по-

(93) Тъй като целта на настоящия 
регламент, а именно да намали 
различията в нивата на развитие на 
различните региони и изоставането на 
най-малко облагодетелстваните региони 
или острови, определени селски райони, 
районите, засегнати от индустриалния 
преход, най-отдалечените региони и 
регионите, които са засегнати от 
сериозни и постоянни неблагоприятни 
природни или демографски условия, не 
може да бъде постигната в достатъчна 
степен от държавите членки и може да 
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добре постигната на равнището на 
Съюза, Съюзът може да приеме мерки в 
съответствие с принципа на 
субсидиарност, установен в член 5 от 
Договора за Европейски съюз. В 
съответствие с принципа на 
пропорционалност, уреден в същия 
член, настоящият регламент не 
надхвърля необходимото за постигането 
на тази цел.

бъде по-добре постигната на равнището 
на Съюза, Съюзът може да приеме 
мерки в съответствие с принципа на 
субсидиарност, установен в член 5 от 
Договора за Европейски съюз. В 
съответствие с принципа на 
пропорционалност, уреден в същия 
член, настоящият регламент не 
надхвърля необходимото за постигането 
на тази цел.

Or. fr

Изменение 356
Monika Smolková, Anna Záborská

Предложение за регламент
Съображение 93a (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(93a) В съответствие със 
становището на членовете на 
Европейския съвет от 30 януари 
2012 г. ЕС и държавите членки 
трябва да модернизират своите 
икономики и да укрепят 
конкурентоспособността си, за да се 
гарантира устойчиво развитие. ЕС и 
държавите членки трябва да 
приложат последователен подход на 
широка основа, който съчетава 
разумна фискална консолидация, 
запазваща инвестициите, и 
структурни мерки за бъдещ растеж и 
заетост. Бъдещият растеж и 
заетостта, при спазване на принципа
на субсидиарност, изискват прилагане 
на нови иновативни инструменти за 
сътрудничество на наднационално 
макрорегионално равнище. В 
стремежа да се осигури изпълнението 
на тези цели голяма роля играят 
макрорегионалните фондове за 
развитие, които съставляват 
иновативна част от общата 
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стратегическа рамка. 
Сътрудничеството между 
държавите членки на равнище
макрорегиони, с едновременна 
реализация на общи крупни проекти, 
финансирани посредством 
макрорегионалните фондове за 
развитие, е синергично въплъщение на 
новите цели на ЕС и на интересите 
на държавите членки.

Or. sk

Обосновка

Už dnes v Únii prevláda názor o zlom nastavení súčasných štrukturálnych fondov a 
Kohézneho fondu Európskej únie z pohľadu zmenených sociálno ekonomických podmienok a z 
pohľadu vykonávania opatrení na zmiernenie dopadov krízy (problém neúčelného 
vynakladania verejných zdrojov Únie, nesúlad s novými cieľmi Únie, problém korupcie, 
porušovanie pravidiel alebo ich formálne plnenie). Z tohto názoru vyplýva nevyhnutnosť 
pripraviť opatrenia na zamedzenie neefektívneho a zlého čerpania fondov SSR. Fondy SSR sa 
nemôžu stať nástrojom prehĺbenia finančnej a hospodárskej krízy. Je potrebné, aby boli 
nástrojom rastu a zamestnanosti. Tento trend potvrdzuje aj tlačové vyhlásenie eurozóny o
Grécku z neformálnej večere Európskej rady konanej dňa 23. mája 2012, v ktorom sa hovorí: 
"Zabezpečíme mobilizáciu európskych štrukturálnych fondov a nástrojov, aby sme Grécko 
priviedli na cestu k rastu a vytváraniu pracovných miest." O nevyhnutnosti prijať opatrenia 
na dosiahnutie zmeny svedčí aj aktuálny vývoj a zastavovanie platieb do viacerých 
operačných programov vo viacerých členských krajinách. Následné budúce finančné opravy, 
uplatnené na finančné obdobie 2007-2013, budú mať dramatický a negatívny dopad na 
rozpočty viacerých členských krajín a tým aj na fiškálnu konsolidáciu. Situácia z Grécka sa 
môže takto, vo finančnom období 2014 – 2020, zopakovať vo viacerých členských krajinách. 
Priestorom pre realizáciu vyššie spomínaných opatrení sú makroregionálne stratégie 
(schválená Stratégia Európskej únie pre Baltský región, schválená Stratégia Európskej únie 
pre Dunajský región, alebo budúca Stratégia Európskej únie pre región Stredozemného mora 
a Stratégia pre Altantický región) a nimi definované makroregióny. Nadnárodné 
makroregionálne stratégie sú schopné eliminovať riziko zlyhania jednotlivého členského 
štátu. Navyše tieto opatrenia musia zohľadňovať komplexný prístup, v ktorom sa spája 
inteligentná fiškálna konsolidácia zachovávajúca investície a štrukturálne opatrenia pre 
budúci rast a zamestnanosť. Potrebu prijať opatrenia verejne prezentujú aj politickí lídri 
členských štátov.

Изменение 357
Ramona Nicole Mănescu

Предложение за регламент
Част 1 – член 1 – параграф 3 – алинея 1 (нова)
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Текст, предложен от Комисията Изменение

Правилата в настоящия регламент 
следва да отразяват приоритетите и 
принципите на „Small Business Act“ за 
Европа и да позволяват неговото 
прилагане на европейско, национално 
и териториално равнище.

Or. en

Изменение 358
Younous Omarjee, Cornelia Ernst

Предложение за регламент
Част 1 – член 2 – параграф 1 – точка 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

(1) „стратегия на Съюза за 
интелигентен, устойчив и приобщаващ 
растеж“ означава количествените цели 
и споделените цели, които направляват 
действията на държавите членки и 
Съюза и са определени в Съобщението 
на Комисията „Европа 2020 —
стратегия за интелигентен, устойчив и 
приобщаващ растеж“ и се съдържат в 
заключенията, приети от Европейския 
съвет на 17 юни 2010 г. като 
приложение I (Нова европейска 
стратегия за работни места и растеж, 
Водещи цели на ЕС) и в Решението на 
Съвета от 21 октомври 2010 г. относно 
насоки за политиките за заетост на 
държавите членки, както и евентуалното 
преразглеждане на тези количествени
цели и споделени цели.

(1) „стратегия на Съюза за 
интелигентен, устойчив и приобщаващ 
растеж“ означава цели, които 
направляват действията на държавите 
членки и Съюза и са определени в 
Съобщението на Комисията „Европа 
2020 — стратегия за интелигентен,
устойчив и приобщаващ растеж“ и се 
съдържат в заключенията, приети от 
Европейския съвет на 17 юни 2010 г. 
като приложение I (Нова европейска 
стратегия за работни места и растеж, 
Водещи цели на ЕС) и в Решението на 
Съвета от 21 октомври 2010 г. относно 
насоки за политиките за заетост на 
държавите членки, както и 
евентуалното преразглеждане на тези 
цели.

Or. fr

Изменение 359
Younous Omarjee, Cornelia Ernst
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Предложение за регламент
Част 1 – член 2 – параграф 2 – точка 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

(2) „обща стратегическа рамка“ 
означава документът, в който целите на 
стратегията на Съюза за интелигентен, 
устойчив и приобщаващ растеж са 
изразени като ключови действия за 
фондовете по ОСР, като за всяка 
тематична цел са определени 
ключовите действия, които ще се 
подпомагат от всеки фонд по ОСР, и
механизмите за осигуряване на 
последователността и съгласуваността 
на програмирането на фондовете по 
ОСР с икономическите политики и 
политиките за заетостта на държавите 
членки и на Съюза;

(2) „обща стратегическа рамка“ 
означава документът, който координира 
и разпределя инвестиционните 
приоритети, спомагащи за 
постигането на целите на стратегията 
на Съюза за интелигентен, устойчив и 
приобщаващ растеж, като за всяка 
тематична цел са определени 
механизмите за осигуряване на 
последователността и съгласуваността 
на програмирането на фондовете по 
ОСР със социалните, икономическите 
политики, политиките за заетостта и за 
устойчивото развитие на държавите 
членки и на Съюза;

Or. fr

Изменение 360
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Nikos Chrysogelos, Karima Delli, Ana Miranda, 
Jean-Paul Besset, Catherine Grèze

Предложение за регламент
Част 1 – член 2 – параграф 2 – точка 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

(2) „обща стратегическа рамка“ 
означава документът, в който целите 
на стратегията на Съюза за 
интелигентен, устойчив и приобщаващ 
растеж са изразени като ключови 
действия за фондовете по ОСР, като 
за всяка тематична цел са определени 
ключовите действия, които ще се 
подпомагат от всеки фонд по ОСР, и
механизмите за осигуряване на 
последователността и съгласуваността 
на програмирането на фондовете по 
ОСР с икономическите политики и 

(2) „обща стратегическа рамка“ (ОСР) 
означава приложението към 
настоящия регламент, което 
съдържа неизчерпателен списък с 
препоръчителни действия, 
подпомагани от всеки фонд по ОСР за 
периода на финансиране 2014-2020 г., 
който помага на държавите членки 
да постигат целите на стратегията на 
Съюза за интелигентен, устойчив и 
приобщаващ растеж и по-специално 
тематичните цели, установени в 
член 9 от настоящия регламент. 
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политиките за заетостта на държавите 
членки и на Съюза;

Документът също съдържа 
механизмите, които помагат за 
осигуряване на последователността и 
съгласуваността на програмирането на 
фондовете по ОСР с икономическите 
политики и политиките за заетостта на 
държавите членки и на Съюза с други 
имащи отношение политики и 
инструменти на Съюза, и 
координацията между фондовете по 
ОСР. В признание на различните 
нужди на регионите и с цел 
гарантиране на необходимата 
гъвкавост за регионално устойчиво 
развитие, изборът на действия от 
предложения неизчерпателен списък с 
препоръчителни действия следва да 
бъде отговорност на държавите 
членки и регионите.

Or. en

Изменение 361
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Nikos Chrysogelos, Karima Delli, Ana Miranda, 
Jean-Paul Besset, Catherine Grèze

Предложение за регламент
Част 1 – член 2 – параграф 2 – точка 4

Текст, предложен от Комисията Изменение

(4) „програмиране“ означа процесът на 
организация, вземане на решения и 
разпределяне на финансовите средства 
на няколко етапа, предназначен да 
изпълни на многогодишна база 
съвместното действие на Съюза и 
държавите членки за изпълнение на 
стратегия на Съюза за интелигентен, 
устойчив и приобщаващ растеж;

(4) „програмиране“ означа процесът на 
организация, вземане на решения и 
разпределяне на финансовите средства 
на няколко етапа, с участието на 
партньори и в съответствие с 
подхода на многостепенно управление 
съгласно член 5, предназначен да 
изпълни на многогодишна база 
съвместното действие на Съюза и 
държавите членки за изпълнение на 
стратегия на Съюза за интелигентен, 
устойчив и приобщаващ растеж;

Or. en
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Изменение 362
László Surján

Предложение за регламент
Част 1 – член 2 – параграф 2 – точка 4

Текст, предложен от Комисията Изменение

(4) „програмиране“ означа процесът на 
организация, вземане на решения и 
разпределяне на финансовите средства 
на няколко етапа, предназначен да 
изпълни на многогодишна база 
съвместното действие на Съюза и 
държавите членки за изпълнение на 
стратегия на Съюза за интелигентен, 
устойчив и приобщаващ растеж;

(4) „програмиране“ означа процесът на 
организация, вземане на решения и 
разпределяне на финансовите средства 
на няколко етапа, предназначен да 
изпълни на многогодишна база и чрез 
участието на бенефициерите с 
подход на многостепенно управление 
от най-ранния възможен етап, 
съвместното действие на Съюза и 
държавите членки за изпълнение на 
стратегия на Съюза за интелигентен, 
устойчив и приобщаващ растеж;

Or. en

Изменение 363
Rosa Estaràs Ferragut, Veronica Lope Fontagné

Предложение за регламент
Част 1 – член 2 – параграф 2 – точка 4

Текст, предложен от Комисията Изменение

4) „програмиране“ означа процесът на 
организация, вземане на решения и 
разпределяне на финансовите средства 
на няколко етапа, предназначен да 
изпълни на многогодишна база 
съвместното действие на Съюза и 
държавите членки за изпълнение на 
стратегия на Съюза за интелигентен, 
устойчив и приобщаващ растеж;

4) „програмиране“ означа процесът на 
организация, вземане на решения и 
разпределяне на финансовите средства 
на няколко етапа, предназначен да 
изпълни на многогодишна база 
съвместното действие на Съюза и 
държавите членки за постигане на 
основните цели на Съюза посредством 
стратегията за интелигентен, 
устойчив и приобщаващ растеж;

Or. es
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Изменение 364
Markus Pieper, Joachim Zeller

Предложение за регламент
Част 1 – член 2 – параграф 2 – точка 8

Текст, предложен от Комисията Изменение

(8) „бенефициер“ означава публична 
или частна структура, която отговаря за 
започването или за започването и 
изпълнението на операции; в контекста 
на държавните помощи понятието 
„бенефициер“ означава структурата, 
която получава помощта; в контекста на 
финансовите инструменти понятието 
„бенефициер“ означава структурата, 
която прилага финансовия инструмент;

(Не се отнася за българския текст.)

Or. de

Изменение 365
Younous Omarjee, Cornelia Ernst

Предложение за регламент
Част 1 – член 2 – параграф 2 – точка 16

Текст, предложен от Комисията Изменение

(16) „стратегия за местно развитие“ 
означава последователен набор от 
операции за постигане на местни цели и 
удовлетворяване на местни 
потребности, който допринася за 
изпълнението на стратегията на Съюза 
за интелигентен, устойчив и 
приобщаващ растеж и се изпълнява в 
партньорство на съответното ниво;

(16) „стратегия за местно развитие“ 
означава последователен набор от 
операции за постигане на местни цели и 
удовлетворяване на местни 
потребности, който допринася, поне 
частично, за изпълнението на 
стратегията на Съюза за интелигентен, 
устойчив и приобщаващ растеж и се 
изпълнява в партньорство на 
съответното ниво;

Or. fr
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Изменение 366
Ramona Nicole Mănescu

Предложение за регламент
Част 1 – член 2 – параграф 2 – точка 16

Текст, предложен от Комисията Изменение

(16) „стратегия за местно развитие“ 
означава последователен набор от 
операции за постигане на местни цели и 
удовлетворяване на местни 
потребности, който допринася за 
изпълнението на стратегията на Съюза 
за интелигентен, устойчив и 
приобщаващ растеж и се изпълнява в 
партньорство на съответното ниво;

(16) „стратегия за местно развитие“ 
означава последователен набор от 
операции за постигане на местни цели и 
удовлетворяване на местни 
потребности, който допринася за 
изпълнението на стратегията на Съюза 
за интелигентен, устойчив и 
приобщаващ растеж и се изпълнява от 
местен орган в партньорство на 
съответното ниво;

Or. en

Изменение 367
Fiorello Provera

Предложение за регламент
Част 1 – член 2 – параграф 2 – точка 16

Текст, предложен от Комисията Изменение

(16) „стратегия за местно развитие“ 
означава последователен набор от 
операции за постигане на местни цели и 
удовлетворяване на местни 
потребности, който допринася за 
изпълнението на стратегията на Съюза 
за интелигентен, устойчив и 
приобщаващ растеж и се изпълнява в 
партньорство на съответното ниво;

(16) „стратегия за местно развитие“ 
означава последователен набор от 
операции за постигане на местни цели и 
удовлетворяване на местни 
потребности, който допринася за 
изпълнението на стратегията на Съюза 
за интелигентен, устойчив и 
приобщаващ растеж и се изпълнява от 
местен орган в партньорство на 
съответното ниво;

Or. fr
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Изменение 368
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Nikos Chrysogelos, Karima Delli, Ana Miranda, 
Jean-Paul Besset, Catherine Grèze

Предложение за регламент
Част 1 – член 2 – параграф 2 – точка 16

Текст, предложен от Комисията Изменение

(16) „стратегия за местно развитие“ 
означава последователен набор от 
операции за постигане на местни цели и 
удовлетворяване на местни 
потребности, който допринася за 
изпълнението на стратегията на Съюза 
за интелигентен, устойчив и 
приобщаващ растеж и се изпълнява в 
партньорство на съответното ниво;

(16) „стратегия за местно развитие“ 
означава последователен набор от 
операции за постигане на местни цели и 
удовлетворяване на местни потребности
и за интегрирано устойчиво развитие 
на местно равнище, който допринася 
за изпълнението на стратегията на 
Съюза за интелигентен, устойчив и 
приобщаващ растеж и се изпълнява в 
партньорство на специфични 
подрегионални териториални 
равнища;

Or. en

Изменение 369
Bogusław Sonik

Предложение за регламент
Част 1 – член 2 – параграф 2 – точка 16

Текст, предложен от Комисията Изменение

(16) „стратегия за местно развитие“ 
означава последователен набор от 
операции за постигане на местни цели и 
удовлетворяване на местни 
потребности, който допринася за 
изпълнението на стратегията на Съюза 
за интелигентен, устойчив и 
приобщаващ растеж и се изпълнява в 
партньорство на съответното ниво;

(16) „стратегия за местно развитие“ 
означава последователен набор от 
операции за постигане на местни цели и 
удовлетворяване на местни 
потребности, който допринася за 
изпълнението на стратегията на Съюза 
за интелигентен, устойчив и 
приобщаващ растеж и се изпълнява от 
местен орган в партньорство на 
съответното ниво;

Or. en
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Изменение 370
Vasilica Viorica Dăncilă

Предложение за регламент
Част 1 – член 2 – параграф 2 – точка 16

Текст, предложен от Комисията Изменение

(16) „стратегия за местно развитие“ 
означава последователен набор от 
операции за постигане на местни цели и 
удовлетворяване на местни 
потребности, който допринася за 
изпълнението на стратегията на Съюза 
за интелигентен, устойчив и 
приобщаващ растеж и се изпълнява в 
партньорство на съответното ниво;

(16) „стратегия за местно развитие“ 
означава последователен набор от 
операции за постигане на местни цели и 
удовлетворяване на местни 
потребности, който допринася за 
изпълнението на стратегията на Съюза 
за интелигентен, устойчив и 
приобщаващ растеж и се изпълнява от 
местен орган в партньорство на 
съответното ниво;

Or. en

Обосновка

Местните органи са основното действащо лице в изпълнението на стратегията на 
Съюза за регионално развитие.

Изменение 371
Rosa Estaràs Ferragut, Veronica Lope Fontagné

Предложение за регламент
Част 1 – член 2 – параграф 2 – точка 16

Текст, предложен от Комисията Изменение

(16) „стратегия за местно развитие“ 
означава последователен набор от 
операции за постигане на местни цели и 
удовлетворяване на местни 
потребности, който допринася за 
изпълнението на стратегията на Съюза 
за интелигентен, устойчив и 
приобщаващ растеж и се изпълнява в 
партньорство на съответното ниво;

(16) „стратегия за местно развитие“ 
означава последователен набор от 
операции за постигане на местни цели и 
удовлетворяване на местни 
потребности, който допринася за 
изпълнението на стратегията на Съюза 
за интелигентен, устойчив и 
приобщаващ растеж и който, ако се 
прилага, се изпълнява в партньорство 
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на съответното ниво;

Or. es

Изменение 372
Rosa Estaràs Ferragut, Veronica Lope Fontagné

Предложение за регламент
Част 1 – член 2 – параграф 2 – точка 17

Текст, предложен от Комисията Изменение

(17) „поетапно приключване“ означава 
приключване на операции като 
следствие от годишното уравняване 
на сметките и преди общото 
приключване на програмата;

(17) „поетапно приключване“ означава
приключване на операции преди общото 
приключване на програмата;

Or. es

Изменение 373
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Nikos Chrysogelos, Karima Delli, Ana Miranda, 
Jean-Paul Besset, Catherine Grèze

Предложение за регламент
Част 1 – член 2 – параграф 2 – точка 18

Текст, предложен от Комисията Изменение

(18) „договор за партньорство“ означава 
документа, изготвен от държавата
членка с участието на партньорите в 
съответствие с подхода на 
многостепенно управление, в който е 
определена стратегията на държавата
членка, нейните приоритети и 
организация за ефективното и ефикасно 
използване на фондовете по ОСР за 
работа по стратегията на Съюза за 
интелигентен, устойчив и приобщаващ 
растеж и който е одобрен от Комисията 
след оценка и диалог с държавата
членка;

(18) „договор за партньорство“ означава 
документа, изготвен от държавата
членка с участието на партньорите в 
съответствие с подхода на 
многостепенно управление съгласно 
установеното в член 5 от настоящия 
регламент, в който е определена 
стратегията на държавата членка, 
нейните приоритети и организация за 
ефективното и ефикасно използване на 
фондовете по ОСР за работа по 
стратегията на Съюза за интелигентен, 
устойчив и приобщаващ растеж, 
признавайки различните нужди на 
регионите и гарантирайки 
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необходимата гъвкавост за 
регионално устойчиво развитие, и 
който е одобрен от Комисията след 
оценка и диалог с държавата членка; 

Or. en

Изменение 374
Markus Pieper, Oldřich Vlasák, Joachim Zeller, Tamás Deutsch, Michael Theurer

Предложение за регламент
Част 1 – член 2 – параграф 2 – точка 19

Текст, предложен от Комисията Изменение

(19) „категория региони“ означава 
категоризацията на регионите като „по-
слабо развити региони“, „региони в 
преход“ или „по-силно развити 
региони“ в съответствие с член 82, 
параграф 2;

(19) „категория региони“ означава 
категоризацията на регионите като „по-
слабо развити региони“ или „по-силно 
развити региони“ в съответствие с член 
82, параграф 2;

Or. de

Изменение 375
Monika Smolková, Anna Záborská

Предложение за регламент
Част 1 – член 2 – параграф 2 – точка 24a (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(24a) „макрорегион“ означава 
пространствена структура от 
региони на група държави членки, 
определени от одобрена 
макрорегионална стратегия; става 
дума за район на действие на 
програмата на макрорегионалния 
фонд за развитие;

Or. sk
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Обосновка

Необходимо е да се определи нова концепция.

Изменение 376
Monika Smolková, Anna Záborská

Предложение за регламент
Част 1 – член 2 – параграф 2 – точка 24б (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(24б) „макрорегионален фонд за 
развитие“ означава наднационален 
финансов фонд, учреден с договор 
между група държави членки от 
даден макрорегион, финансиран от 
фондовете по ОСР и от други 
източници; става дума за иновативна 
част от общата стратегическа 
рамка

Or. sk

Обосновка

Необходимо е да се определи нова концепция.

Изменение 377
Cornelia Ernst, Younous Omarjee

Предложение за регламент
Част 2 – член 4 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Чрез многогодишни програми, които 
допълват националните, регионалните и 
местните интервенции, фондовете по 
ОСР предоставят подкрепа за 
изпълнението на стратегията на Съюза 
за интелигентен, устойчив и 
приобщаващ растеж, като отчитат 
Интегрираните насоки и препоръките 
за отделните държави, изготвени 

1. Чрез многогодишни програми, които 
допълват националните, регионалните и 
местните интервенции, фондовете по 
ОСР предоставят подкрепа за 
постигането на икономическо, 
социално и териториално 
сближаване, и за изпълнението на 
стратегията на Съюза за интелигентен, 
устойчив и приобщаващ растеж, като 
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съгласно член 121, параграф 2 от 
Договора и съответните препоръки 
на Съвета, приети съгласно член 148, 
параграф 4 от Договора.

отчитат Интегрираните насоки и
националните програми за реформи.

Or. en

Изменение 378
Monika Smolková, Anna Záborská

Предложение за регламент
Част 2 – член 4 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Чрез многогодишни програми, които 
допълват националните, регионалните и 
местните интервенции, фондовете по 
ОСР предоставят подкрепа за 
изпълнението на стратегията на Съюза 
за интелигентен, устойчив и 
приобщаващ растеж, като отчитат 
Интегрираните насоки и препоръките за 
отделните държави, изготвени съгласно 
член 121, параграф 2 от Договора и 
съответните препоръки на Съвета, 
приети съгласно член 148, параграф 4 от 
Договора.

1. Чрез многогодишни програми и 
програми на макрорегионални фондове 
за развитие, които допълват 
националните, регионалните и местните 
интервенции, фондовете по ОСР 
предоставят подкрепа за изпълнението 
на стратегията на Съюза за 
интелигентен, устойчив и приобщаващ 
растеж, като отчитат Интегрираните 
насоки и препоръките за отделните 
държави, изготвени съгласно член 121, 
параграф 2 от Договора и съответните 
препоръки на Съвета, приети съгласно 
член 148, параграф 4 от Договора.

Or. sk

Обосновка

Взема предвид иновативната част от общата стратегическа рамка.

Изменение 379
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Nikos Chrysogelos, Karima Delli, Ana Miranda, 
Jean-Paul Besset, Catherine Grèze

Предложение за регламент
Част 2 – член 4 – параграф 1
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Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Чрез многогодишни програми, които 
допълват националните, регионалните и 
местните интервенции, фондовете по 
ОСР предоставят подкрепа за 
изпълнението на стратегията на Съюза 
за интелигентен, устойчив и 
приобщаващ растеж, като отчитат 
Интегрираните насоки и препоръките
за отделните държави, изготвени 
съгласно член 121, параграф 2 от 
Договора и съответните препоръки на 
Съвета, приети съгласно член 148, 
параграф 4 от Договора.

1. Чрез многогодишни програми, които 
допълват националните, регионалните и 
местните интервенции, фондовете по 
ОСР предоставят подкрепа за 
изпълнението на стратегията на Съюза 
за интелигентен, устойчив и 
приобщаващ растеж, както и за 
изпълнението на специфичните 
мисии на фондовете съгласно 
техните основани на Договора цели, 
като отчитат съответните 
Интегрирани насоки и съответните 
препоръки за отделните държави, 
изготвени съгласно член 121, параграф 2 
от Договора и съответните препоръки на 
Съвета, приети съгласно член 148, 
параграф 4 от Договора.

Or. en

Изменение 380
Rosa Estaràs Ferragut, Veronica Lope Fontagné

Предложение за регламент
Част 2 – член 4 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Чрез многогодишни програми, които 
допълват националните, регионалните и 
местните интервенции, фондовете по 
ОСР предоставят подкрепа за 
изпълнението на стратегията на Съюза 
за интелигентен, устойчив и 
приобщаващ растеж, като отчитат 
Интегрираните насоки и препоръките за 
отделните държави, изготвени съгласно 
член 121, параграф 2 от Договора и 
съответните препоръки на Съвета, 
приети съгласно член 148, параграф 4 от 
Договора.

1. Чрез многогодишни програми, които 
допълват националните, регионалните и 
местните интервенции, фондовете по 
ОСР предоставят подкрепа за напредък 
в постигането на целите, определени 
в стратегията на Съюза за интелигентен, 
устойчив и приобщаващ растеж, като 
отчитат Интегрираните насоки и 
препоръките за отделните държави, 
изготвени съгласно член 121, параграф 2 
от Договора и съответните препоръки на 
Съвета, приети съгласно член 148, 
параграф 4 от Договора.

Or. es
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Изменение 381
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Nikos Chrysogelos, Karima Delli, Ana Miranda, 
Jean-Paul Besset, Catherine Grèze

Предложение за регламент
Част 2 – член 4 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. Комисията и държавите членки 
гарантират, че подкрепата от фондовете 
по ОСР е съгласувана с политиките и 
приоритетите на Съюза и допълва 
другите финансови инструменти на 
Съюза.

2. Комисията и държавите членки 
гарантират, че подкрепата от фондовете 
по ОСР е съгласувана със 
съответните политики, 
включително хоризонталните цели, и 
приоритети на Съюза и допълва 
другите финансови инструменти на 
Съюза.

Or. en

Изменение 382
Hermann Winkler

Предложение за регламент
Част 2 – член 4 – параграф 4

Текст, предложен от Комисията Изменение

4 Държавите членки и определените 
от тях за целта структури отговарят 
за реализирането на програмите и за 
изпълнението на своите задачи по 
настоящия регламент и правилата за 
отделните фондове на съответното 
териториално ниво в съответствие с 
институционалната, правната и 
финансовата рамка на държавата членка 
и при спазване на настоящия регламент 
и правилата за отделните фондове.

4 Държавите членки, респективно 
компетентните съгласно 
конституционната рамка 
териториални равнища, отговарят за 
реализирането на програмите и за 
изпълнението на своите задачи по 
настоящия регламент и правилата за 
отделните фондове в съответствие с 
институционалната, правната и
финансовата рамка на държавата членка 
и при спазване на настоящия регламент 
и правилата за отделните фондове.

Or. de
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Изменение 383
Ramona Nicole Mănescu

Предложение за регламент
Част 2 – член 4 – параграф 4

Текст, предложен от Комисията Изменение

Държавите членки и определените от 
тях за целта структури отговарят за 
реализирането на програмите и за 
изпълнението на своите задачи по 
настоящия регламент и правилата за 
отделните фондове на съответното 
териториално ниво в съответствие с 
институционалната, правната и 
финансовата рамка на държавата членка 
и при спазване на настоящия регламент 
и правилата за отделните фондове.

Държавите членки и определените от 
тях за целта структури отговарят за 
реализирането на програмите в 
партньорство с икономически и 
социални партньори и за изпълнението 
на своите задачи по настоящия 
регламент и правилата за отделните 
фондове на съответното териториално 
ниво в съответствие с 
институционалната, правната и 
финансовата рамка на държавата членка 
и при спазване на настоящия регламент 
и правилата за отделните фондове.

Or. en

Изменение 384
Younous Omarjee, Cornelia Ernst

Предложение за регламент
Част 2 – член 4 – параграф 4

Текст, предложен от Комисията Изменение

4. Държавите членки и определените от 
тях за целта структури отговарят за 
реализирането на програмите и за 
изпълнението на своите задачи по 
настоящия регламент и правилата за 
отделните фондове на съответното 
териториално ниво в съответствие с 
институционалната, правната и 
финансовата рамка на държавата 
членка и при спазване на настоящия 
регламент и правилата за отделните 
фондове.

4. Държавите членки на съответното 
териториално равнище в 
съответствие с институционалната, 
правната и финансовата рамка на 
държавата членка и определените от 
тях за целта структури отговарят за 
подготовката и реализирането на 
програмите и за изпълнението на своите 
задачи по настоящия регламент и 
правилата за отделните фондове при 
спазване на настоящия регламент и 
правилата за отделните фондове.
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Or. fr

Изменение 385
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Nikos Chrysogelos, Karima Delli, Ana Miranda, 
Jean-Paul Besset, Catherine Grèze

Предложение за регламент
Част 2 – член 4 – параграф 4

Текст, предложен от Комисията Изменение

Държавите членки и определените от 
тях за целта структури отговарят за 
реализирането на програмите и за 
изпълнението на своите задачи по 
настоящия регламент и правилата за 
отделните фондове на съответното 
териториално ниво в съответствие с 
институционалната, правната и 
финансовата рамка на държавата членка 
и при спазване на настоящия регламент 
и правилата за отделните фондове.

4. Държавите членки и определените от 
тях за целта структури отговарят за 
подготвянето и реализирането на 
програмите и за изпълнението на своите 
задачи по настоящия регламент и 
правилата за отделните фондове на 
съответното териториално ниво в 
съответствие с институционалната, 
правната и финансовата рамка на 
държавата членка и при спазване на 
настоящия регламент и правилата за 
отделните фондове.

Or. en

Изменение 386
María Irigoyen Pérez

Предложение за регламент
Част 2 – член 4 – параграф 4

Текст, предложен от Комисията Изменение

4. Държавите членки и определените от 
тях за целта структури отговарят за 
реализирането на програмите и за 
изпълнението на своите задачи по 
настоящия регламент и правилата за 
отделните фондове на съответното 
териториално ниво в съответствие с 
институционалната, правната и 
финансовата рамка на държавата членка 
и при спазване на настоящия регламент 

4. Държавите членки и определените от 
тях за целта структури отговарят за 
изготвянето и реализирането на 
програмите и за изпълнението на своите 
задачи по настоящия регламент и 
правилата за отделните фондове на 
съответното териториално ниво в 
съответствие с институционалната, 
правната и финансовата рамка на 
държавата членка и при спазване на 
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и правилата за отделните фондове. настоящия регламент и правилата за 
отделните фондове.

Or. es

Обосновка

Във всички фази на подготвянето и прилагането на фондовете следва да се взема 
предвид участието на държавите членки и структурите, определени от тях на 
съответното териториално равнище.

Изменение 387
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Nikos Chrysogelos, Karima Delli, Ana Miranda, 
Jean-Paul Besset, Catherine Grèze

Предложение за регламент
Част 2 – член 4 – параграф 5

Текст, предложен от Комисията Изменение

5. Уредбата за изпълнението и 
използването на фондовете по ОСР, и 
по-специално финансовите и 
административните ресурси, 
необходими за изпълнението на 
фондовете по ОСР във връзка с 
отчитането, оценяването, управлението 
и контрола отчитат принципа на 
пропорционалност и равнището на 
отпуснатата подкрепа.

5. Уредбата за изпълнението и 
използването на фондовете по ОСР, и 
по-специално финансовите и 
административните ресурси, 
необходими за изпълнението на 
фондовете по ОСР във връзка с 
отчитането, оценяването, управлението 
и контрола отчитат принципа на 
пропорционалност и равнището на 
отпуснатата подкрепа и размера на 
бенефициера.

Or. en

Изменение 388
Richard Seeber

Предложение за регламент
Част 2 – член 4 – параграф 5

Текст, предложен от Комисията Изменение

5. Уредбата за изпълнението и 
използването на фондовете по ОСР, и 

5. Уредбата за изпълнението и 
използването на фондовете по ОСР, и 
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по-специално финансовите и 
административните ресурси, 
необходими за изпълнението на 
фондовете по ОСР във връзка с 
отчитането, оценяването, управлението 
и контрола отчитат принципа на 
пропорционалност и равнището на 
отпуснатата подкрепа.

по-специално финансовите и 
административните ресурси, 
необходими за изпълнението на 
фондовете по ОСР във връзка с 
отчитането, оценяването, 
програмирането, управлението и 
контрола отчитат принципа на 
пропорционалност и равнището на 
отпуснатата подкрепа.

Or. en

Изменение 389
Richard Seeber

Предложение за регламент
Част 2 – член 4 – параграф 5

Текст, предложен от Комисията Изменение

5. Уредбата за изпълнението и 
използването на фондовете по ОСР, и 
по-специално финансовите и 
административните ресурси, 
необходими за изпълнението на 
фондовете по ОСР във връзка с 
отчитането, оценяването, управлението 
и контрола отчитат принципа на 
пропорционалност и равнището на 
отпуснатата подкрепа.

5. Уредбата за изпълнението и 
използването на фондовете по ОСР, и 
по-специално финансовите и 
административните ресурси, 
необходими за изпълнението на 
фондовете по ОСР във връзка с 
отчитането, оценяването, управлението 
и контрола отчитат принципа на 
пропорционалност и равнището на 
отпуснатата подкрепа и се прилагат за 
всички програми с принос на ЕС в 
размер по-малък от 150 млн. евро.

Or. en

Изменение 390
Jutta Haug, Patrice Tirolien, Ramona Nicole Mănescu, Nikos Chrysogelos, Karin 
Kadenbach

Предложение за регламент
Част 2 – член 4 – параграф 6



AM\903190BG.doc 169/197 PE489.656v01-00

BG

Текст, предложен от Комисията Изменение

6. В съответствие със съответните им 
отговорности Комисията и държавите
членки осигуряват координацията 
между фондовете по ОСР и 
координацията с други политики и 
инструменти на Съюза, включително 
тези от рамката на Съюза за външна 
дейност.

6. В съответствие със съответните им 
отговорности Комисията и държавите
членки осигуряват координацията 
между фондовете по ОСР и 
координацията с други политики и 
инструменти на Съюза, включително 
тези от рамката на Съюза за външна 
дейност. Отдава се специално 
внимание и, където е приложимо, се 
разпределят ресурси за области, в 
които други фондове на Съюза 
изрично уреждат интегриран подход, 
като съвместно финансиране за 
интегрирани проекти в областта на 
околната среда и климата.

Or. en

Обосновка

Включването на областта на околната среда и климата във всичкото финансиране на 
ЕС е едно от основните искания на резолюцията относно МФР на Парламента. 
„Интегрирани проекти“ по LIFE са конкретен инструмент за включване. Те имат 
потенциала значително да допринесат за ефективното използване на средства. Те 
имат за цел да подпомагат, съвместно с други фондове на ЕС, прилагането на основно 
законодателство в областта на околната среда като планове за управление на 
отпадъци или стратегии в областта на климата – всички със значителен потенциал 
за растеж и създаване на работни места.

Изменение 391
Oldřich Vlasák, Tomasz Piotr Poręba, Ryszard Czarnecki

Предложение за регламент
Част 2 – член 4 – параграф 7

Текст, предложен от Комисията Изменение

7. Частта от бюджета на Съюза, 
отпусната на фондовете по ОСР, се 
изпълнява в рамките на споделено 
управление между държавите членки и 
Комисията в съответствие с член 53, 

7. Частта от бюджета на Съюза, 
отпусната на фондовете по ОСР, се 
изпълнява в рамките на споделено 
управление между държавите членки и 
Комисията в съответствие с член 53, 
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буква б) от Финансовия регламент, с 
изключение на сумата от КФ, 
прехвърлена на Механизма за 
свързване на Европа, посочен в член 
84, параграф 4, и иновативните 
действия по инициатива на Комисията 
съгласно член 9 от Регламента за ЕФРР 
и техническата помощ по инициатива на 
Комисията.

буква б) от Финансовия регламент, с 
изключение на иновативните действия 
по инициатива на Комисията съгласно 
член 9 от Регламента за ЕФРР и 
техническата помощ по инициатива на 
Комисията.

Or. en

Изменение 392
Jan Olbrycht, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Lena Kolarska-Bobińska

Предложение за регламент
Част 2 – член 4 – параграф 7

Текст, предложен от Комисията Изменение

7. Частта от бюджета на Съюза, 
отпусната на фондовете по ОСР, се 
изпълнява в рамките на споделено 
управление между държавите членки и 
Комисията в съответствие с член 53, 
буква б) от Финансовия регламент, с 
изключение на сумата от КФ, 
прехвърлена на Механизма за 
свързване на Европа, посочен в член 
84, параграф 4, и иновативните 
действия по инициатива на Комисията 
съгласно член 9 от Регламента за ЕФРР 
и техническата помощ по инициатива на 
Комисията.

7. Частта от бюджета на Съюза, 
отпусната на фондовете по ОСР, се 
изпълнява в рамките на споделено 
управление между държавите членки и 
Комисията в съответствие с член 53, 
буква б) от Финансовия регламент, с 
изключение на иновативните действия 
по инициатива на Комисията съгласно 
член 9 от Регламента за ЕФРР и 
техническата помощ по инициатива на 
Комисията.

Or. en

Изменение 393
Markus Pieper, Joachim Zeller

Предложение за регламент
Част 2 – член 4 – параграф 7
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Текст, предложен от Комисията Изменение

7. Частта от бюджета на Съюза, 
отпусната на фондовете по ОСР, се 
изпълнява в рамките на споделено 
управление между държавите членки и 
Комисията в съответствие с член 53, 
буква б) от Финансовия регламент, с 
изключение на сумата от КФ, 
прехвърлена на Механизма за свързване 
на Европа, посочен в член 84, параграф 
4, и иновативните действия по 
инициатива на Комисията съгласно член 
9 от Регламента за ЕФРР и техническата 
помощ по инициатива на Комисията.

7. Частта от бюджета на Съюза, 
отпусната на фондовете по ОСР, се 
изпълнява в рамките на споделено 
управление между държавите членки и 
Комисията в съответствие с член 53, 
буква б) от Финансовия регламент, с 
изключение на сумата от КФ, 
прехвърлена на Механизма за свързване 
на Европа, посочен в член 84, параграф 
4, и иновативните действия по 
инициатива на Комисията съгласно член 
9 от Регламента за ЕФРР и техническата 
помощ по инициатива на Комисията и 
на посочените в член 22, параграф 2а 
програми за подпомагане на държави 
членки с финансови затруднения.

Or. de

Изменение 394
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Nikos Chrysogelos, Karima Delli, Ana Miranda, 
Jean-Paul Besset, Catherine Grèze

Предложение за регламент
Част 2 – член 4 – параграф 9

Текст, предложен от Комисията Изменение

9. Комисията и държавите членки 
гарантират ефективността на фондовете 
по ОСР, по-специално чрез мониторинг, 
докладване и оценка.

9. Комисията и държавите членки 
гарантират ефективността на фондовете 
по ОСР, по-специално чрез мониторинг, 
докладване и оценка, като уведомяват 
потенциалните бенефициери относно 
възможностите за финансиране и 
запознават обществеността с 
ролята и постиженията на 
политиката на сближаване.

Or. en
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Изменение 395
Ramona Nicole Mănescu

Предложение за регламент
Част 2 – член 4 – параграф 10а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(1) Правилата, установени в 
регламента, следва да отразяват 
приоритетите и принципите на 
„Small Business Act“ за Европа и да 
позволяват неговото прилагане на 
европейско, национално и регионално 
равнище;

Or. en

Изменение 396
Hermann Winkler

Предложение за регламент
Част 2 – член 5 – параграф 1 – встъпителна част

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. За договора за партньорство и 
съответно за всяка програма дадената 
държава членка организира 
партньорство със следните партньори:

1. За договора за партньорство и 
съответно за всяка програма дадената 
държава членка организира в 
съответствие с член 4, параграф 4 
партньорство със съответните 
регионални публични органи, както и 
със следните партньори:

Or. de

Изменение 397
Salvatore Caronna, Andrea Cozzolino, Francesco De Angelis, Patrizia Toia, Mario 
Pirillo, Vincenzo Iovine, Leonardo Domenici, Giancarlo Scottà, Guido Milana

Предложение за регламент
Част 2 – член 5 – параграф 1 – встъпителна част
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Текст, предложен от Комисията Изменение

1.За договора за партньорство и 
съответно за всяка програма дадената 
държава членка организира
партньорство със следните партньори

1. За договора за партньорство и 
съответно за всяка програма 
държавите членки и регионалните и 
местни органи организират
партньорство със следните партньори

Or. it

Обосновка

Регионалните и местни органи трябва да участват в партньорството 
равнопоставено с държавите членки.

Изменение 398
Younous Omarjee

Предложение за регламент
Част 2 – член 5 – параграф 1 – встъпителна част

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. За договора за партньорство и 
съответно за всяка програма дадената 
държава членка организира
партньорство със следните партньори:

1. За договора за партньорство и 
съответно за всяка програма дадената 
държава членка и избраните 
регионални и местни органи 
организират в съответствие с член 4, 
параграф 4 партньорство със следните 
партньори:

Or. fr

Изменение 399
Kerstin Westphal

Предложение за регламент
Част 2 – член 5 – параграф 1 – встъпителна част

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. За договора за партньорство и 
съответно за всяка програма дадената 

1. За договаряне на партньорство и 
съответно за всяка програма дадената 
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държава членка организира 
партньорство със следните партньори:

държава членка организира 
партньорство посредством сключване 
на договор за партньорство с 
компетентните регионални и местни 
публични органи съгласно член 4, 
параграф 4, както и със следните 
партньори:

Or. de

Изменение 400
Cornelia Ernst

Предложение за регламент
Част 2 – член 5 – параграф 1 – встъпителна част

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. За договора за партньорство и 
съответно за всяка програма дадената 
държава членка организира
партньорство със следните партньори:

1. За договора за партньорство и 
съответно за всяка програма 
държавите членки, компетентните 
регионални, местни, градски и други 
публични органи и икономически и 
социални партньори организират
партньорство със следните партньори:

Or. en

Изменение 401
Jens Nilsson

Предложение за регламент
Част 2 – член 5 – параграф 1 – встъпителна част

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. За договора за партньорство и 
съответно за всяка програма дадената 
държава членка организира 
партньорство със следните партньори:

1. За договора за партньорство и за 
всяка програма дадената държава 
членка организира партньорство чрез 
сключване на споразумение за 
партньорство с компетентните 
регионални и местни органи в 
съответствие с член 4, параграф 4. 
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Държавите членки и компетентните 
регионални и местни органи също си 
сътрудничат със следните партньори:

Or. en

Изменение 402
Peter Simon

Предложение за регламент
Част 2 – член 5 – параграф 1 – встъпителна част

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. За договора за партньорство и 
съответно за всяка програма дадената 
държава членка организира 
партньорство със следните партньори:

1. За договаряне на партньорство и 
съответно за всяка програма дадената 
държава членка организира 
партньорство посредством сключване 
на договор за партньорство с 
компетентните регионални, местни 
и градски публични органи съгласно 
член 4, параграф 4:

Or. de

Обосновка

Поради значението на градовете за успеха на политиката за сближаване, във връзка с 
договорите за партньорство, наред с регионалните и местни публични органи, за 
яснота отделно следва да се споменат и градските.

Изменение 403
Giommaria Uggias

Предложение за регламент
Част 2 – член 5 – параграф 1 – встъпителна част

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. За договора за партньорство и 
съответна за всяка програма дадената 
държава членка организира
партньорство със следните партньори:

1. За договора за партньорство и 
съответна за всяка програма дадената 
държавите членки и местните и 
регионални органи ще организират 
партньорство със следните партньори:
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Or. it

Изменение 404
Richard Seeber

Предложение за регламент
Част 2 – член 5 – параграф 1 – встъпителна част

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. За договора за партньорство и 
съответно за всяка програма дадената 
държава членка организира 
партньорство със следните партньори:

1. За договора за партньорство дадената 
държава членка организира 
партньорство със следните партньори:

Or. en

Изменение 405
Cornelia Ernst

Предложение за регламент
Част 2 – член 5 – параграф 1 – буква а)

Текст, предложен от Комисията Изменение

a) компетентните регионални, 
местни, градски и други публични 
органи;

заличава се

Or. en

Изменение 406
Ramona Nicole Mănescu

Предложение за регламент
Част 2 – член 5 – параграф 1 – буква а)

Текст, предложен от Комисията Изменение

a) компетентните регионални, местни, 
градски и други публични органи;

a) компетентните регионални, местни, 
градски и други публични органи, 
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които също организират 
партньорство с партньорите, 
посочени в букви б) и в);

Or. en

Изменение 407
Salvatore Caronna, Andrea Cozzolino, Francesco De Angelis, Patrizia Toia, Mario 
Pirillo, Vincenzo Iovine, Leonardo Domenici, Giancarlo Scottà, Guido Milana

Предложение за регламент
Част 2 – член 5 – параграф 1 – буква а)

Текст, предложен от Комисията Изменение

a) компетентните регионални, 
местни, градски и други публични 
органи;

a) други публични органи;

Or. it

Обосновка

Регионалните и местни органи трябва да участват в партньорството 
равнопоставено с държавите членки.

Изменение 408
Younous Omarjee

Предложение за регламент
Част 2 – член 5 – параграф 1 – буква а)

Текст, предложен от Комисията Изменение

a) компетентните регионални, 
местни, градски и други публични 
органи;

a) другите компетентни публични 
органи;

Or. fr

Изменение 409
Kerstin Westphal
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Предложение за регламент
Част 2 – член 5 – параграф 1 – буква а)

Текст, предложен от Комисията Изменение

a) компетентните регионални, местни, 
градски и други публични органи;

a) компетентните публични органи, 
които не са посочени във 
встъпителното изречение на този 
параграф;

Or. de

Изменение 410
Fiorello Provera

Предложение за регламент
Част 2 – член 5 – параграф 1 – буква а)

Текст, предложен от Комисията Изменение

a) компетентните регионални, местни, 
градски и други публични органи

a) компетентните регионални, местни, 
градски, планински и други публични 
органи

Or. fr

Изменение 411
Bogusław Sonik

Предложение за регламент
Част 2 – член 5 – параграф 1 – буква а)

Текст, предложен от Комисията Изменение

a) компетентните регионални, местни, 
градски и други публични органи;

a) компетентните регионални, местни, 
градски, планински и други публични 
органи;

Or. en
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Изменение 412
Giommaria Uggias

Предложение за регламент
Част 2 – член 5 – параграф 1 – буква а)

Текст, предложен от Комисията Изменение

a) компетентните регионални, 
местни, градски и други публични
органи;

a) други компетентни публични 
органи;

Or. it

Изменение 413
Cornelia Ernst

Предложение за регламент
Част 2 – член 5 – параграф 1 – буква б)

Текст, предложен от Комисията Изменение

б) икономическите и социалните 
партньори; както и

заличава се

Or. en

Изменение 414
Markus Pieper

Предложение за регламент
Част 2 – член 5 – параграф 1 – буква в)

Текст, предложен от Комисията Изменение

в) структурите, представляващи 
гражданското общество, включително 
партньорите от областта на опазването 
на околната среда, неправителствените 
организации и организациите, 
отговарящи за утвърждаването на 
равенството и недискриминацията.

в) важни структури, представляващи 
гражданското общество, включително 
партньорите от областта на опазването 
на околната среда, неправителствените 
организации и организациите, 
отговарящи за утвърждаването на 
равенството и недискриминацията.
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Or. de

Изменение 415
Younous Omarjee, Cornelia Ernst

Предложение за регламент
Част 2 – член 5 – параграф 1 – буква в)

Текст, предложен от Комисията Изменение

в) структурите, представляващи 
гражданското общество, включително 
партньорите от областта на опазването 
на околната среда, неправителствените 
организации и организациите, 
отговарящи за утвърждаването на 
равенството и недискриминацията.

в) структурите, представляващи 
гражданското общество, включително 
партньорите от областта на опазването 
на околната среда, неправителствените 
организации и организациите, 
отговарящи за утвърждаването на 
равенството, недискриминацията и 
социалното приобщаване, и 
организациите, представляващи 
младите хора.

Or. fr

Изменение 416
Hermann Winkler

Предложение за регламент
Част 2 – член 5 – параграф 1 – буква в)

Текст, предложен от Комисията Изменение

в) структурите, представляващи 
гражданското общество, включително 
партньорите от областта на опазването 
на околната среда, неправителствените 
организации и организациите, 
отговарящи за утвърждаването на 
равенството и недискриминацията.

в) структурите, представляващи 
гражданското общество, включително 
партньорите от областта на опазването 
на околната среда, църквите, 
неправителствените организации и 
организациите, отговарящи за 
утвърждаването на равенството и 
недискриминацията.

Or. de



AM\903190BG.doc 181/197 PE489.656v01-00

BG

Изменение 417
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Nikos Chrysogelos, Karima Delli, Ana Miranda, 
Jean-Paul Besset, Catherine Grèze

Предложение за регламент
Част 2 – член 5 – параграф 1 – буква в)

Текст, предложен от Комисията Изменение

в) структурите, представляващи 
гражданското общество, включително 
партньорите от областта на опазването 
на околната среда, неправителствените 
организации и организациите, 
отговарящи за утвърждаването на 
равенството и недискриминацията.

в) структурите, представляващи 
гражданското общество, включително 
партньорите от областта на опазването 
на околната среда, неправителствените
организации и организациите, 
отговарящи за утвърждаването на 
равенството между половете и 
недискриминацията, както и 
неправителствените организации, 
насърчаващи социалното 
приобщаване, и организациите, 
активни в областта на културата, 
образованието и политиката за 
младежта.

Or. en

Изменение 418
María Irigoyen Pérez

Предложение за регламент
Част 2 – член 5 – параграф 1 – буква в)

Текст, предложен от Комисията Изменение

c) структурите, представляващи 
гражданското общество, включително 
партньорите от областта на опазването 
на околната среда, неправителствените 
организации и организациите, 
отговарящи за утвърждаването на 
равенството и недискриминацията.

c) структурите, представляващи 
гражданското общество, включително 
партньорите от областта на опазването 
на околната среда, неправителствените 
организации и организациите, 
отговарящи за гарантирането на 
реалното и ефективното равенство 
между мъжете и жените и за 
борбата срещу дискриминацията.

Or. es
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Обосновка

Необходимо е да се вземе предвид участието на структурите, отговарящи за 
гарантирането на равните възможности между мъжете и жените и за борбата 
срещу дискриминацията.

Изменение 419
Nuno Teixeira

Предложение за регламент
Част 2 – член 5 – параграф 1 – буква в)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(в) структурите, представляващи 
гражданското общество, включително 
партньорите от областта на опазването 
на околната среда, неправителствените 
организации и организациите, 
отговарящи за утвърждаването на 
равенството и недискриминацията.

(в) структурите, представляващи 
гражданското общество, включително 
предприемаческите асоциации, 
научните и технологичните звена,
партньорите от областта на опазването 
на околната среда, неправителствените 
организации и организациите, 
отговарящи за утвърждаването на 
равенството и недискриминацията.

Or. pt

Обосновка

Предприемаческите асоциации (търговски или промишлени) играят основна роля в 
модернизацията на местните икономики и в местната икономическа структура и 
следва да бъдат включени в договорите за партньорство. Същото може да се каже 
за университетите или технологичните центрове, които имат основополагаща роля 
за подобряване на знанията. Това ще позволи на хората да навлизат по-лесно в пазара 
на труда.

Изменение 420
Giommaria Uggias

Предложение за регламент
Част 2 – член 5 – параграф 1 – буква в)

Текст, предложен от Комисията Изменение

в) структурите, представляващи 
гражданското общество, включително 

в) структурите, представляващи 
гражданското общество, включително 
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партньорите от областта на околната 
среда, неправителствените организации 
и организациите, отговарящи за 
утвърждаване на равенството и 
недискриминацията. .

партньорите от областта на околната 
среда, неправителствените организации, 
сред които организациите с 
нестопанска цел, които работят за 
насърчаване на социалното 
приобщаване, и организациите, 
отговарящи за утвърждаване на 
равенството и недискриминацията. 

Or. it

Изменение 421
Jan Olbrycht, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Lena Kolarska-Bobińska

Предложение за регламент
Част 2 – член 5 – параграф 1 – буква ва) (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

ва) църкви и религиозни общности, 
активни в областта на 
транснационалното сътрудничество, 
образованието, културата и 
социалното приобщаване.

Or. en

Изменение 422
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Nikos Chrysogelos, Karima Delli, Ana Miranda, 
Jean-Paul Besset, Catherine Grèze

Предложение за регламент
Част 2 – член 5 – параграф 1а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

1a. Една държава членка включва 
тези институции, организации и 
групи в партньорството, които 
могат да окажат въздействие или да 
бъдат засегнати от прилагането на 
програмите. Обръща се конкретно 
внимание на групите, които могат да 
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бъдат повлияни от програмите или е 
възможно да срещат затруднения при 
оказване на въздействие върху тези 
програми, по-специално най-
уязвимите и маргинализирани групи.

Or. en

Изменение 423
Ramona Nicole Mănescu

Предложение за регламент
Част 2 – член 5 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. В съответствие с подхода на 
многостепенно управление държавите
членки привличат партньорите в 
подготовката на договорите за 
партньорство и докладите за напредъка, 
както и в изготвянето, изпълнението, 
мониторинга и оценката на програмите. 
Партньорите участват в 
мониторинговите комитети на 
програмите.

2. В съответствие с подхода на 
многостепенно управление и в 
съответствие със споразумението за 
партньорство, както е посочено в 
параграф 1, държавите членки 
привличат партньорите в подготовката 
на договорите за партньорство и 
докладите за напредъка, както и в 
изготвянето, изпълнението, 
мониторинга и оценката на програмите. 
Партньорите участват в 
мониторинговите комитети на 
програмите.

Or. en

Изменение 424
Younous Omarjee

Предложение за регламент
Част 2 – член 5 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. В съответствие с подхода на 
многостепенно управление държавите 
членки привличат партньорите в 

2. В съответствие с подхода на 
многостепенно управление държавите 
членки и избраните регионални и 
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подготовката на договорите за 
партньорство и докладите за напредъка, 
както и в изготвянето, изпълнението, 
мониторинга и оценката на програмите. 
Партньорите участват в 
мониторинговите комитети на 
програмите.

местни региони в съответствие с 
член 4, параграф 4 привличат 
партньорите в подготовката на 
договорите за партньорство и докладите 
за напредъка, както и в изготвянето, 
изпълнението, мониторинга и оценката 
на програмите. Партньорите участват в 
мониторинговите комитети на 
програмите.

Or. fr

Изменение 425
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Nikos Chrysogelos, Karima Delli, Ana Miranda, 
Jean-Paul Besset, Catherine Grèze, Raül Romeva i Rueda

Предложение за регламент
Част 2 – член 5 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. В съответствие с подхода на 
многостепенно управление държавите
членки привличат партньорите в
подготовката на договорите за 
партньорство и докладите за напредъка, 
както и в изготвянето, изпълнението, 
мониторинга и оценката на програмите. 
Партньорите участват в 
мониторинговите комитети на 
програмите.

2. В съответствие с подхода на 
многостепенно управление държавите
членки привличат партньорите, 
представляващи различните 
териториални равнища в 
съответствие с институционалната 
структура на държавите членки, във 
всички етапи на подготовката на 
договорите за партньорство и докладите 
за напредъка, както и във всички етапи 
на изготвянето, изпълнението, 
мониторинга и оценката на програмите. 
Партньорите участват в 
мониторинговите комитети на 
програмите.

Or. en

Изменение 426
Jens Nilsson
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Предложение за регламент
Част 2 – член 5 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. В съответствие с подхода на 
многостепенно управление държавите
членки привличат партньорите в 
подготовката на договорите за 
партньорство и докладите за напредъка, 
както и в изготвянето, изпълнението, 
мониторинга и оценката на програмите. 
Партньорите участват в 
мониторинговите комитети на 
програмите.

2. В съответствие с подхода на 
многостепенно управление и в 
съответствие със споразумението за 
партньорство, както е посочено в 
параграф 1, държавите членки и 
компетентните регионални и местни 
органи в съответствие с член 4, 
параграф 4 привличат партньорите в 
подготовката на договорите за 
партньорство и докладите за напредъка, 
както и в изготвянето, изпълнението, 
мониторинга и оценката на програмите. 
Партньорите участват в 
мониторинговите комитети на 
програмите.

Or. en

Изменение 427
Marian Harkin, Catherine Bearder

Предложение за регламент
Част 2 – член 5 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. В съответствие с подхода на 
многостепенно управление държавите
членки привличат партньорите в 
подготовката на договорите за 
партньорство и докладите за напредъка, 
както и в изготвянето, изпълнението, 
мониторинга и оценката на програмите. 
Партньорите участват в 
мониторинговите комитети на 
програмите.

2. В съответствие с подхода на 
многостепенно управление държавите
членки привличат партньорите в 
подготовката на договорите за 
партньорство и докладите за напредъка, 
както и в изготвянето, изпълнението, 
мониторинга и оценката на програмите. 
Партньорите участват в 
мониторинговите комитети на 
програмите. Партньорите 
гарантират равен достъп до 
финансирането, предоставяно за тези 
цели.

Or. en
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Изменение 428
László Surján

Предложение за регламент
Част 2 – член 5 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. В съответствие с подхода на 
многостепенно управление държавите
членки привличат партньорите в 
подготовката на договорите за 
партньорство и докладите за напредъка, 
както и в изготвянето, изпълнението, 
мониторинга и оценката на програмите. 
Партньорите участват в 
мониторинговите комитети на 
програмите.

2. В съответствие с подхода на 
многостепенно управление държавите
членки привличат партньорите в 
подготовката на договорите за 
партньорство и докладите за напредъка, 
както и в изготвянето, изпълнението, 
мониторинга и оценката на програмите 
от възможно най-ранния етап. 
Партньорите участват в
мониторинговите комитети на 
програмите.

Or. en

Изменение 429
Rosa Estaràs Ferragut, Veronica Lope Fontagné

Предложение за регламент
Част 2 – член 5 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. В съответствие с подхода на 
многостепенно управление държавите
членки привличат партньорите в 
подготовката на договорите за 
партньорство и докладите за напредъка, 
както и в изготвянето, изпълнението, 
мониторинга и оценката на програмите. 
Партньорите участват в 
мониторинговите комитети на 
програмите.

2. В съответствие с подхода на 
многостепенно управление държавите
членки в сътрудничество с
партньорите в подготовката на 
договорите за партньорство и докладите 
за напредъка, както и в изготвянето, 
изпълнението, мониторинга и оценката 
на програмите. Партньорите участват в 
мониторинговите комитети на 
програмите.

Or. es
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Изменение 430
Rosa Estaràs Ferragut, Veronica Lope Fontagné

Предложение за регламент
Част 2 – член 5 – параграф 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

3. На Комисията се определят 
правомощия да приема делегирани 
актове в съответствие с член 140 с 
цел да предвиди европейски кодекс на 
поведение, в който се определят цели 
и критерии, които да подпомогнат 
осъществяването на 
партньорството и да спомогнат за 
споделянето сред държавите членки 
на информация, опит, резултати и 
добри практики.

заличава се

Or. es

Изменение 431
Richard Seeber

Предложение за регламент
Част 2 – член 5 – параграф 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

3. На Комисията се определят 
правомощия да приема делегирани 
актове в съответствие с член 140 с 
цел да предвиди европейски кодекс на 
поведение, в който се определят цели 
и критерии, които да подпомогнат 
осъществяването на 
партньорството и да спомогнат за 
споделянето сред държавите членки 
на информация, опит, резултати и 
добри практики.

заличава се

Or. de
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Изменение 432
Ramona Nicole Mănescu

Предложение за регламент
Част 2 – член 5 – параграф 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

3. На Комисията се определят 
правомощия да приема делегирани 
актове в съответствие с член 140 с цел 
да предвиди европейски кодекс на 
поведение, в който се определят цели и 
критерии, които да подпомогнат 
осъществяването на партньорството и 
да спомогнат за споделянето сред 
държавите членки на информация, опит, 
резултати и добри практики.

3. На Комисията се определят 
правомощия да приема делегирани 
актове в съответствие с член 142 с цел 
да предвиди европейски кодекс на 
поведение, в който се определят 
специфични цели и критерии с изрично 
позоваване на способности за 
управление на програми и проекти с 
цел да подпомогнат осъществяването на 
партньорството и да спомогнат за 
споделянето сред държавите членки на 
информация, опит, резултати и добри 
практики.

Or. en

Изменение 433
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Nikos Chrysogelos, Karima Delli, Ana Miranda, 
Jean-Paul Besset, Catherine Grèze

Предложение за регламент
Част 2 – член 5 – параграф 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

3. На Комисията се определят 
правомощия да приема делегирани 
актове в съответствие с член 140 с цел 
да предвиди европейски кодекс на 
поведение, в който се определят цели и 
критерии, които да подпомогнат
осъществяването на партньорството и 
да спомогнат за споделянето сред 
държавите членки на информация, опит, 
резултати и добри практики.

3. На Комисията се определят 
правомощия да приема, след обширни 
консултации на европейско равнище с 
партньорите, посочени в параграф 1,
делегирани актове в съответствие с член 
142 с цел да предвиди европейски 
кодекс на поведение, въз основа на най-
добри практики, в който се определят 
цели и критерии, които да гарантират
осъществяването на партньорството по 
време на подготовката, 
изпълнението, мониторинга и 
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оценката на договорите за 
партньорство и програмите, и да 
спомогнат за споделянето сред 
държавите членки на информация, опит, 
резултати и най-добри практики.

Or. en

Изменение 434
Tamás Deutsch

Предложение за регламент
Част 2 – член 5 – параграф 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

3. На Комисията се определят 
правомощия да приема делегирани 
актове в съответствие с член 140 с 
цел да предвиди европейски кодекс на 
поведение, в който се определят цели
и критерии, които да подпомогнат 
осъществяването на партньорството и 
да спомогнат за споделянето сред 
държавите членки на информация, опит, 
резултати и добри практики.

3. Предвижда се европейски кодекс на 
поведение, съдържащ препоръки и 
най-добри практики относно целите
и критериите, които да подпомогнат 
осъществяването на партньорството и 
да спомогнат за споделянето сред 
държавите членки на информация, опит, 
резултати и добри практики.
Комисията се оправомощава да 
приема делегирани актове в 
съответствие с член 142, за да 
предвиди този европейски кодекс на
поведение.

Or. en

Изменение 435
Lambert van Nistelrooij, Constanze Angela Krehl

Предложение за регламент
Част 2 – член 5 – параграф 3а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

3a. Европейският кодекс на поведение 
следва да упоменава, наред с другото, 
следните спецификации:
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а) минимални изисквания за 
гарантиране на прозрачен избор на 
партньори и яснота по отношение на 
тяхната роля в политическия процес 
и техните отговорности;
б) минимални изисквания и 
показатели за набелязване на 
съответни партньори, вариращи 
между органи на различни 
териториални равнища, социални и 
икономически партньори, гражданско 
общество и органи, отговорни за 
насърчаване на равенство и 
недискриминация;
в) процедурата за сътрудничество 
между компетентните национални, 
регионални и местни органи;
г) насоки за приспособяване на 
партньорства към програми, 
включително спецификите на 
програми, финансирани по няколко 
фонда, планове за съвместни 
действия и интегрирани 
териториални инвестиции;
д) минимални изисквания за 
гарантиране на смислено участие на 
партньори в подготовката на 
договора за партньорство и 
програмите.
е) минимални изисквания от гледна 
точка на процедурите, установени за 
гарантиране на ефективна 
организация на партньорства;
ж) насоки за участието на партньори 
в мониторингови комитети, в 
подбора на проекти, мониторинга и 
оценяването;
з) минимални изисквания за 
предоставяне на насоки на 
партньорите и за улесняване на 
изграждането на капацитет между 
партньорите;
и) очертаване на рамката за обмяна 
на добри практики между държавите 
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членки.

Or. en

Обосновка

С цел яснота и прозрачност, обхватът на делегирания акт, чрез който европейският 
кодекс на поведение ще бъде приет, следва да е по-добре определен в настоящия 
регламент.

Изменение 436
Giommaria Uggias

Предложение за регламент
Част 2 – член 5 – параграф 3а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

3a. Кодексът на добро поведение ще 
определи няколко критерия за 
партньорство, които ще бъдат част 
от договора за партньорство. Тези 
критерии за партньорство ще 
обхващат следните минимални 
спецификации:
а) описание на партньорските 
институции, които образуват 
формалното партньорство;
б) процедурата за сътрудничество с 
компетентните национални, 
регионални и местни институции, 
гарантирайки обвързващи права на 
глас в партньорски решения, 
включително промени по 
оперативната програма;
в) описание на процедурата на 
формална консултация на 
партньорските институции при 
изготвянето на националните 
обяснителни бележки и 
допълнителните правила за 
изпълнение;
д) описание на заинтересованите 
страни, участващи в подготовката, 



AM\903190BG.doc 193/197 PE489.656v01-00

BG

изпълнението, мониторинга и 
оценката на програмите;
е) прозрачност на процедурите и 
съответните документи относно 
договора за партньорство в 
развитието и инвестициите и 
относно оперативните програми.

Or. en

Изменение 437
Michael Theurer

Предложение за регламент
Част 2 – член 5 – параграф 3а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

3a. Кодексът на добро поведение ще 
определи няколко критерия за 
партньорство, които ще бъдат част 
от договора за партньорство и 
оперативните програми. Тези 
критерии за партньорство ще 
обхващат следните минимални 
спецификации:
а) описание на партньорските 
институции, които образуват 
формалното партньорство;
б) процедурата за сътрудничество с 
компетентните национални, 
регионални и местни институции, 
гарантирайки обвързващи права на 
глас в партньорски решения, 
включително промени по 
оперативната програма;
в) описание на процедурата на 
формална консултация на 
партньорските институции при 
изготвянето на националните 
обяснителни бележки и 
допълнителните правила за 
изпълнение;



PE489.656v01-00 194/197 AM\903190BG.doc

BG

д) описание на заинтересованите 
страни, участващи в подготовката, 
изпълнението, мониторинга и 
оценката на оперативните програми;
е) прозрачност на процедурите и 
съответните документи относно 
договора за партньорство в 
развитието и инвестициите и 
относно оперативните програми.
Тези критерии се проверяват 
предварително, като също така 
подлежат на ежегодно докладване от 
държавите членки на Комисията.

Or. en

Обосновка

Това изменение се стреми да изясни предложения кодекс на поведение на равнището 
на регулацията с цел позволяване на истинско прилагане на многостепенно управление 
и принципи на партньорство на всички нива в духа на Лисабонския договор.

Изменение 438
Manfred Weber

Предложение за регламент
Част 2 – член 5 – параграф 3а (нов) 

Текст, предложен от Комисията Изменение

3a. Кодексът на добро поведение ще 
определи няколко критерия за 
партньорство, които ще бъдат част 
от договора за партньорство и 
оперативните програми. Тези 
критерии за партньорство ще 
обхващат следните минимални 
спецификации:
а) описание на партньорските 
институции, които образуват 
формалното партньорство;
б) процедурата за сътрудничество с 
компетентните национални, 
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регионални и местни институции, 
гарантирайки обвързващи права на 
глас в партньорски решения, 
включително промени по 
оперативната програма;
в) описание на процедурата на 
формална консултация на 
партньорските институции при 
изготвянето на националните 
обяснителни бележки и 
допълнителните правила за 
изпълнение;
г) описание на заинтересованите 
страни, участващи в подготовката, 
изпълнението, мониторинга и 
оценката на оперативните програми;
д) прозрачност на процедурите и 
съответните документи относно 
договора за партньорство в 
развитието и инвестициите и 
относно оперативните програми.
Тези критерии се проверяват 
предварително, като също така 
подлежат на ежегодно докладване от 
държавите членки на Комисията.

Or. en

Изменение 439
Giommaria Uggias

Предложение за регламент
Част 2 – член 5 – параграф 3б (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

3б. Тези критерии се проверяват 
предварително, като също така 
подлежат на ежегодно докладване от 
държавите членки на Комисията.

Or. en
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Изменение 440
Lambert van Nistelrooij, Constanze Angela Krehl

Предложение за регламент
Част 2 – член 5 – параграф 4

Текст, предложен от Комисията Изменение

4. Поне веднъж годишно за всеки от 
фондовете по ОСР Комисията провежда 
консултации с организациите, които 
представляват партньорите на 
равнището на Съюза, относно 
изпълнението на подкрепата от 
фондовете по ОСР.

4. Поне веднъж годишно за всеки от 
фондовете, обхванати от ОСР 
Комисията провежда консултации с 
организациите, които представляват 
партньорите на равнището на Съюза, 
относно изпълнението на подкрепата от 
фондовете, обхванати от ОСР.

Or. en

Изменение 441
Ramona Nicole Mănescu

Предложение за регламент
Част 2 – член 5 – параграф 4

Текст, предложен от Комисията Изменение

4. Поне веднъж годишно за всеки от 
фондовете по ОСР Комисията провежда 
консултации с организациите, които 
представляват партньорите на 
равнището на Съюза, относно 
изпълнението на подкрепата от 
фондовете по ОСР.

4. Поне веднъж годишно за всеки от 
фондовете по ОСР Комисията провежда 
консултации с организациите, които 
представляват партньорите на 
равнището на Съюза, относно 
изпълнението на подкрепата от 
фондовете по ОСР. В тази връзка, 
Комисията предварително 
предприема анализ на това 
изпълнение и участието на 
заинтересовани страни, особено 
икономическите и социалните 
партньори.

Or. en
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Изменение 442
Ramona Nicole Mănescu

Предложение за регламент
Част 2 – член 5 – параграф 4а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(1) Държавите членки гарантират, че 
на партньорите се предоставя 
капацитет за ефективно участие в 
процеси на партньорство и публични 
консултации;

Or. en

Изменение 443
Manfred Weber

Предложение за регламент
Част 2 – член 5 – параграф 4а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

4a. Поне веднъж годишно за всеки от 
фондовете по ОСР Комисията 
провежда консултации с 
организациите, които представляват 
партньорите на равнището на Съюза, 
относно изпълнението на подкрепата 
от фондовете по ОСР.
(Това ще бъде параграф 5.)

Or. en


